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Mötet öppnas
Christina öppnade mötet.

Godkännande av dagordning
Tillägg ny punkt hjälpmedelsutredning

Föregående protokoll
Godkännes och lägges till handlingarna.

Ekonomi
Lisa kunde inte vara med för att presentera dagens ekonomi.
Inget nytt att rapportera.
Jonas kommer att ordna ett nytt konto där en mindre summa pengar kommer att
fInnas disponibelt. Som det är nu fInns alla pengar på det kort som används.

Medlemsfrågor
Idag är vi 600 medlemmar, toppnotering, 543 ordinarie, 38 studenter, 18
pensionärer och en hedersmedlem.

Audionomtidningen
Tidningen kommer ut efter rikskonferensen för att få med lite bilder o sv.
därifrån. Det fInns material att fylla detta nummer och material även till nästa
nummer.
Det fInns inga förslag till nya redaktörer. Vi fortsätter att försöka hitta några
intresserade.

Hemsidan
Inte så stor aktivitet, förhoppningsvis kommer någon i den nya styrelsen att vara
ansvarig för hemsidan.
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Inkomna brev
En ansökan för resestipendiet har inkommit för att åka till Starkey Washington.
Styrelsen mening är att det behövs ett bättre underlag. Anne kommer att
kontakta Starkey i Sverige och kontaktar även de som ansöker om att beslut tas
nästa styrelse möte.

Rapporter
Lena rapporterar från sortimentsgrupp hörsels möte. Lena informerar om ID-
dagarna 11-13 oktober i Stockholm. HI har tagit fram olika broschyrer, finns på
deras hemsida. Andra bra hemsidor för att titta mer på riktlinjer, förskrivning
policydokument är: www.regeringskansliet.se, www.handisam.se, www.hi.se.

Hjålpmedelsutredning
Socialstyrelsen, Svenska Läkarsällskapet och SKL kommer gemensamt att ta
upp hörselvården ur ett bredare perspektiv för att få ett underlag till nationella
riktlinjer inom Sverige.
Britt Norlander som är ansvarig för att sätta ihop en arbetsgrupp inom
hörselområdet kommer Jonas att kontakta så att audionomföreningen kan vara
en samarbetspartner i detta arbete.

Årsmötet 2006
Champagne och snittar är beställda till 100 personer.
Under övriga frågor presenterar Anne att alla medlemmar som är legitimerade
kommer att ta en namnskylt med leg. Audionom och sitt namn. Man mailar sitt
namn och var skylten ska skickas direkt till fIrman som gör skyltarna. SvAf
betalar skylten. Detta kommer även in i tidningen.
Margareta överlämnar stafettpinnen till nästa års arrangörer.
Avtackning av de som avgår i styrelsen görs efter övriga frågor av Jonas.
Redaktionen avtackas med en liten blomma och blomstercheck av Anne.

Rikskonferensen Umeå 2007
Margareta har haft kontakt med arrangörerna, de kommer att presentera sig på
årsmötet.

Rikskonferensen Göteborg 2008
Gunilla Jansson och Kajsa-Mia Holgers är inbjudna till mötet för att presentera
förslag om gemensam konferens med 9th International Tinnitus Seminar och
rikskonferensen 2008.
ITS är vart tredje år, antalet deltagare brukar vara ca 300.
Antalet deltagare på rikskonferensen brukar vara ca 300.
ITS kommer att vara i Göteborg Quality Hotel11 och Eriksberg Hall
15-18/6-08.
Congrex är anlitad som konferensbyrå.
Formell arrangör och ansvarig för hela konferensen kommer att vara
handikappförvaltningen Västra Götalands Regionen. Firmatecknare Gunilla
Jansson.
Audionomer inom Hörsel- & dövverksamheten kommer att stå för
arrangemanget av rikskonferensen.
SvAf rar ersättning för att kunna betala för fyra av arrangörernas resa samt
deltagande i nästkommande års rikskonferens
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Underskrifter

Gunilla efterfrågar en skriven överenskommelse från styrelsen som godkänner
samarbetet. Petra skriver den efter mötet och Christina och Gunilla skriver
under.
Policyn tidigare har varit att man inte tar arvode för att föreläsa och vi önskar att
det ska vara så även vid denna konferens.
Konferensen öppnas upp för alla yrkesgrupper inom hörselvården.
Det officiella språket kommer att vara engelska för båda delarna av konferensen.
Förslag på konferensavgift 3500: -, avgiftshöjning vid senare anmälan.
Dagkonferens i mån av plats.
Jonas kommer att vara kontaktperson för konferensen.

TeMA-hörsel 2009
SAS har kommit med en motion till STAf och SMAf att öppna upp för fler
yrkesföreningar, pedagoger, psykologer, ototekniker och socionomer på TeMA-
hörsel dagarna.
Styrelsens mening är att man kan göra ett försök 2009. Jonas gör ett första
muntligt svar till SAS.

Övrigt
Inga övriga frågor.

Nästa möte
Beslut om nästa tas efter årsmötet

Mötet avslutas

....
Christina Wanberg-Långh, ordf.Petra Andersson, sekr.


