Styrelsemöte SvAf 2006-10-06
Nässjö
Närvarande: Jonas Brännström, Annika Björk, Azar Zandi, Anne Larsen,
Katarina Helleberg, Rebecca Johansson, Maria Bergqvist och Margareta Edén

§ 10

Mötet öppnas
Jonas hälsade välkommen och öppnade mötet. Mötet började med att alla
presenterade sig.

§ 11

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg rikskonferens 2006 och 2007 under § 17.

§ 12

Föregående protokoll
§ 5 har reviderats. Det är på kontoförande banks inrådan inte längre specificerat
vilka konton som föreningens tecknare har tillgång till. Detta pga att Jonas har
haft problem på banken när han skulle få tillgång till ett nytt konto.

§ 13

Ekonomi
• Vi har inga uppgifter från Lisa Sundström angående det ekonomiska
läget men ekonomin är god.
• Den preliminära rapporten från Tema Hörsel redovisar en vinst.
Konferensen hade 575 deltagare. Arrangörerna på SU får 4000 kronor av
vinsten som tack för att de arrangerat konferensen.
• Azar ska gå en bokföringskurs. Hon kollar upp vilka kurser som finns.
Lisa och Azar ska fördela arbetsuppgifterna mellan sig. Syftet är att
lättare kunna planera arbetet och lättare förstå den ekonomiska
redovisningen.
• Det har skapats ett nytt bankkonto. Ett företagskonto som är kopplat till
bankgirot. Till kontot är ett Mastercard kopplat där det finns ett
maxbelopp. Pengarna är till för att bla kunna betala resor och styrelsens
hotellräkningar om det blir problem med faktureringen. Bankkortet är
utställt på ordförandens namn och inte föreningens. Det nya bankkontot
är upprättat på Föreningssparbanken.
• Azar tar över reseräkningarna. Annika ska gå igenom detta med Azar.

•
•

Avtackningskostnader för styrelsen är för ordförande 2000 kronor och
övrig styrelsemedlem 1000 kronor
2500 kronor delas ut till den som får hedersgaffeln.

§ 14

Hemsidan
Katarina tar över hemsidan. Hon ska kolla upp med Lisa vilket webbhotell vi
använder och vad vi får den avgiften som betalas dit.
Hon har sökt efter en ny hemsidaadress. Förslaget är www.SvAf.nu. Katarina
kan inte få betalt för tjänsten men ska få en extra Internet räkning betald per år.
En länk till styrelsen ska finnas dit medlemmarna kan maila tex ansökningar,
frågor mm
Sista ansökningsdatum för resestipendier ska läggas ut på hemsidan. Det är
följande datum: 1/1, 1/3, 1/5, 1/6 och 1/10. Resestipendiet ska revideras. Det ska
inte gå att få stipendiet retroaktivt. Detta ska förtydligas på hemsidan.

§ 15

Audionomtidningen
Det har varit svårt att få in material till kommande nummer. Det som har
kommit in har varit för kort skrivit. Nästa deadline är 24 oktober. Ingrid Lennart
och Inger Kvant är redaktörer. Upplagan är på ca 800 tidningar per nummer. En
fråga från Ingrid Lennart är om vi ska gå ihop med Audionytt eftersom det är två
små tidningar och det ofta skrivs om samma ämne. Styrelsen beslutar att
Audionomtidningen ska vara kvar som den är. Det är viktigt med en egen
tidning som är riktad till audionomerna. Ett förslag från Rebecca är att det ska
finnas en ”Bytesruta” där man kan annonsera efter tex utrustning.

§ 16

Rapporter / Inkomna brev /remisser
SAS: Det har kommit in få anmälningar till SAS dagen i Sundsvall. Annika ska
skicka ut program till Norrlandslandstingen för påminnelse.
Inkomna brev: Margareta har fått ett brev från Birgitta Hjortsby, Västra
Frölunda. Hon vill att det bildas en arbetsgrupp angående ett nationellt
kvalitetsregister, IOI-HA (frågeformulär med 7 frågor som kvalitetssäkring vid
hörapparatutprovning). Birgitta Hjortsby, Margareta Espmark, Lena Pihl-Frank
ska tillfrågas om de vill starta en grupp med Margareta som kontaktperson.
Remiss från Björn Hagerman har inkommit angående Requirment specification
for consideration. Jonas besvarar remissen. Styrelsen är frågande till syftet med
arbetet. Senaste svars datum är 8 december. Styrelsen gick igenom remissen på
planeringsmötet.

§ 17

Rikskonferenser
2006: Margareta sammanfattade utvärderingen från Tema hörsel. Många var
positiva till häftet med abstract och posterutställningen. Det som fungerade
dåligt var teleslingorna och det var tråkig serveringspersonal. Några efterlyser
fler kvinnliga föreläsare. Cirka 300 av 571 deltagare svarade på enkäten.
Resultatet är skickat till Umeå till som arrangerar konferensen 2007.

2008: Jonas är kontaktperson. Rikskonferensen och 9: e internationella tinnitus
seminariet ska samarrangeras. Jonas har pratat med Cajsa Mia Holgers. Hon
undrar hur vi vill ha det? Hur ska vi få dit talare? SvAf brukar inte betala för
föreläsare. Borås har huvudansvaret för arrangemanget. Jonas ska kontakta
Cajsa Mia om att hon måste kontakta Borås med sina frågor. De är personalen i
Borås som ska bilda en arbetsgrupp.
2009: Chefen i Jönköping är positiv till att arrangera Tema Hörsel. Elmia
konferenscenter i Jönköping är bokat. Det ska öppnas för pedagoger och
kuratorer. Rebecca sköter kontakten mellan Landstinget och Elmia. Margareta
tar upp detta med styrelsen i SAS. Det blir 1: a el 2: a veckan i maj.
§ 18

Stipendier
Lisa Sundström och Monika Eklöf – beviljas
Anneli Svenningsen - beviljas
Annika Eliasson och Gunhild Enevi – beviljas
Susanne Eriksson- beviljas
Elisabeth Ljungqvist med kollega – beviljas
Jonas kontaktar alla.
Eva Börjesson med fem kollegor – beviljas
Annika kontaktar Eva Börjesson
Jonas läser upp tackbrev från två tidigare stipendiater som tyvärr har varit
tvungna att tacka nej.

§ 19

Nationella riktlinjer
Jonas har skickat ett brev till Britt Norlander som har en samordnande funktion
för olika yrkeskategorier i den utredning som nu ska göras. Hon har skickat det
vidare till Inger Uhlén, ordförande i SMAF som meddelat att Elina MäkiTorkko är tillfrågad om att vara sammankallande. . Jonas ska kontakta Elina
Mäki-Torkko för att reda ut hur det blir med en arbetsgrupp.

§ 20

Medlemsfrågor
Totalt har föreningen 626 medlemmar varav 570 ordinarie, 38 studerande och
18 pensionärer. Prenumerationspriset på 200 kr kvarstår.

§ 21

Övriga frågor
• Svenska audionomföreningen förkortas på olika sätt men styrelsen
beslutar att det ska förkortas SvAf.
• Karin Björnerås har åtagit sig att kontakta svenska akademin, NE och
Bonniers förlag angående att audionom inte finns med i svenska
ordböcker. Maria ska kontakta Karin för att höra hur det har gått.

§ 22

Nästa möte
Telefonmöte tisdag 23 januari, 2007 klockan 19.00 – 21.00
Styrelsemöte ev. Östersund annars Malmö 9-10 mars

Underskrifter

…………………………..
Jonas Brännström ordförande

………………………………..
Annika Björk sekreterare

