
Styrelsemöte 2006-01-16 Telefonmöte

Närvarande: Jonas Brännström, Annika Björk, Anne Larsen, Margaretha Eden, Lena Pihl-
Frank, Maria Bergqvist, Karin Björnerås, Petra Andersson, Christina Wanberg Långh

§ 25.

§ 26.

§ 27.

§ 28.

§ 29.

Mötet öppnas
Christina hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
Margaretha vill lägga till två punkter på övrigt, Jonas en, Lena en,
Karin två och Christina en punkt.

Föregående protokoll
Tillägg § 22 omval även på Margaretha Eden.
Mötet godkände för övrigt föregående protokoll

Ekonomi
Besked från Lisa genom Annika att ekonomin är fortsatt god.
Annika har kollat hos skattemyndigheten angående kompensation för inkomst-
bortfall. Kompensation över 1000:- är beskattningsbart, är det kompensation när
man är tjänstledig från annat arbete blir föreningen även arbetsgivare.
Konferensen i Helsingborg gick med 250000: - plus, enligt tidigare beslut får
arrangörerna en symbolisk summa som tack, de två senaste åren har det varit
4000: -. I förhållande till hur mycket vinst det var förra året är det lite pengar.
men det är inte meningen att rikskonferensen ska drivas med så mycket vinst
som möjligt. Skulle konferensen inte gå med plus f'ararrangörerna samma
summa, därav kom detta beslut. Föregående arrangörer får även åka på
föreningens bekostnad till nästkommande rikskonferens.

Medlemsfrågor
Inte så många medlemmar ännu, ett fåtal har hunnit betala in.
Utskick till alla medlemmar tre år bakåt har gjorts och det blev många brev i
retur pga. fel adress. Maria letar efter rätt adresser på Eniro så gott hon kan,
utskick har även gjorts till alla kliniker via HLF registret så förhoppningsvis når
vi många även där.



§ 30.

§31.

§ 32.

§ 33.

§ 34.

§ 35.

§ 36.

Audionomtidningen
Det har blivit klart med patent och registreringsverket angående namnbytet på
tidningen. Den h~ter fr.o.m. nästa nummer Audionomtidningen.
Jan-Olof hade svårigheter att ta ihop forra numret. Reaktioner har kommit på att
det har varit mycket annonser. Annonsörerna måste vi ha, det är de som
finansierar tidningen.
Karin skriver om SAS-dagen i nästa nummer. Det finns en hel del annat material
till nästa nummer.
Christina skriver sitt sista ordforande har ordet.
Redaktörerna Marianne Yxell och Birgitta Wahlström-Berg har meddelat till
Margaretha att dom kommer sluta till årsmötet. Styrelsens forslag är att Anne
frågar om dom skriva i audionomtidningen och berätta om redaktionsarbetet
som ett led i att hitta ersättare.
Maria behöver inte skicka etiketter fOrutskick av tidningen fOrränca en månad
efter manusstopp.

Hemsidan
Svårt att hålla hemsidan uppdaterad, det är önskvärt att någon i styrelsen har det
ansvaret for att få en mer direkt kontakt med styrelsens arbete.

Inkomna brev
Anne har rott två stipendieansökningar, vi tar upp de på mötet i mars.

Rapporter
Karin och Lena har varit på SAS-dagen, de berättar att det var en intressant dag,
artikel kommer i audionomen.

Rikskonferens Göteborg 2006
I inbjudan till konferensen skrivs att alla medlemmar i SvAf, Smaf och Staf är
välkomna. Tidigare har det varit olika avgifter for medlemmar och icke
medlemmar men det kommer det inte vara i år, endast medlemmar rar delta.
Arrangörerna kollar vilka som är medlemmar och lägger ett inbetalningskort till
dem som inte är medlemmar med en liten forklaring att konferensen är bara for
medlemmar, men att det går bra att betala i efter hand.
Budgeten som vi rott via mail av Margaretha är preliminär.
Alla i styrelsen anmäler sig till konferensen med en extra hotellnatt innan, vi
bestämmer oss for Panorama Hotel.
Petra bokar konferensrum på Panorama fOrstyrelsemötet 060516, 16:00.

Rikskonferens Umeå 2007
Förslag på ny kontaktperson är Margaretha eftersom Karin kommer att sluta i
styrelsen. Margaretha godtar detta och Karin meddelar kontaktpersonerna i
Umeå att Margaretha är ny kontaktperson.

Övrigt
Margaretha, har rott en fOrfråganfrån sin klinik om vem som kan informera om
vad legitimationen fOraudionomer kommer att innebära. Styrelsen
rekommenderar att kliniken tar kontakt med facket, socialstyrelsen och det egna
sjukhusets sjukhusjurist eller ansvarig chefsläkare fOrlex Maria fall.



Fråga från Margaretha om vi fatt något besked från valberedningen, Christina
har meddelat vilka som avgår men inte fatt något besked tillbaka.
Jonas har påbörjat arbetet kring ordinationsrätt, det ser väldigt olika ut i landet.
Jonas fortsätter arbetet och återkommer med en sammanställning.
Lena har med sig en forfrågan från sin klinik om att dom vill prenumerera på
Audionomtidningen. Maria skickar ett inbetalningskort till Lena, kostnad ror
prenumeration är 200: -.
Karin har skrivit färdigt policyn for resestipendiet, vi har fått den bifogad på
mail. Artikel i audionomtidningen kommer nästa nummer. Diskussion om
styrelsemedlemmar ska fa söka tar vi vid nästa möte.
Karin tar upp att vi tidigare har diskuterat att kompensera våra medlemmar for
kostnaden att ansöka om legitimation. Formerna ror hur detta ska se ut beslutar
vi på nästa styrelsemöte.
Christina vill ha in synpunkter och forslag inror revidering av stadgar till nästa
styrelsem()te.

§ 37. Nästa möte
Ändras till 060324, planeringsmöte 060325 mötet kommer att vara i Uddevalla
eller Trollhättan. Maria och Petra tittar på vad det finns for möjligheter och
återkommer med plats. Mötet startar 10:00 den 24: e och vi håller på fram till
13:00 den 25: e.

§ 38. Mötet avslutas

Underskrifter
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