
 
 
 

Styrelsemöte SvAf 2007-01-30 
Telefonmöte 

 
 Närvarande: Jonas Brännström, Annika Björk, Anne Larsen, Azar Zandi,  
 Rebecca Johansson, Katarina Helleberg, Margareta Edén, Maria Bergqvist  
 och Ann-Sofie Andertoft 
 
§ 23 Mötet öppnas 
 Jonas hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 24 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg till § 30: rikskonferens 2007 och två 
övriga frågor. 

 
§ 25 Föregående protokoll 
 Under § 16 har fel förnamn skrivits. Det ska vara Ann-Christine Espmark. 
 Alla som fått stipendier har ännu inte skrivit i Audionomtidningen. Detta ska 
 följas upp genom att kolla med redaktörerna.  

 
§ 26 Ekonomi 

 Ekonomin är god.  
 Azar ska gå en bokföringskurs med start 27 februari. Det är 18 

lektionstimmar. Kursen kostar 3500 kronor. Eventuellt tillkommer 
kostnad för dataprogram.  

 Medlemsavgifterna till SAS och NAS ska betalas in. Jonas kontaktar 
Lisa om detta.  

 
§ 27 Hemsidan 

 Katarina har påbörjat arbetet med den nya hemsidan. Hon saknar foton 
på några av styrelsen, ska kontakta Jan-Olof Yxell som har bilder på 
alla.  

 Våra adresser är tagna från gamla hemsidan. Katarina vill att vi kollar 
att de stämmer.  

 Vi beslutade att det ska finnas en fast e-post adress som länkas till 
ordförande dit medlemmarna kan maila direkt.  

 Stipendieformulär ska skapas och det ska kopplas 
direkt till ordföranden.  
 

• Namnskyltsbeställningen ligger kvar till 31 mars därefter tas den bort.  



• Platsannonser kan läggas ut mot en avgift på 2000 kronor per annons 
(samma pris som gäller för tidningen). 

 
§ 28 Tidningen 

Nytt nummer är på gång om cirka en månad. Det har kommit in artiklar bla om 
olika stipendieresor. Jonas föreslår ett möte mellan redaktörerna, 
tidningsansvarig och Jan-Olof Lyxell för att stämma av om vem som gör vad. 
Detta möte bör ske under våren. Jonas kontaktar redaktörerna. 

 
§ 29 Rapporter/brev/inkomna remisser 

NAS: ( Jonas) Valberedningens förslag är Claes Möller som ordförande och Pia 
Mikkelsen som vice ordförande. Arbetet med lärobok i Audiologi drar ut på 
tiden. Boken ska ges ut i tre utgåvor - Svenska, Norska, Finländska. 

  Stig Arlinger ska översätta till svenska. 
 Kongressen 2010 hålls i Danmark. Det ska inte vara något tema kongress.  
 
 SPAF: (Jonas) SPAF har skickat en inbjudan till deras rikskonferens i Kalmar  

25-27 april. En person från SvAf får delta kostnadsfritt en dag. 
Konferensavgiften är annars 1500 kronor exkl moms. Azar kan tänka sig att åka. 
Ska kolla detta med sin arbetsgivare.  
 
SAS: (Margareta) Inget speciellt att rapportera. De har möte 31 januari. 
Margareta ska maila ut protokollen. Dessa läggs också ut på hemsidan.  
 
Hi: (Anne) Anne har skickat minnesanteckningar till alla i styrelsen. Hi funderar 
på att göra en sammanställning från alla upphandlingar som gjorts i de olika 
regionerna. Ann-Sofie ska delta på nästa möte.  
 
Brev: (Maria) Petra Andersson och Louise Gustavsson har skickat ett brev 
angående en annons från Comfort Audio och Synsam. I annonsen gör de reklam 
för talförstärkare på ett sätt som undergräver audionomernas kompetens. Ett 
förslag från styrelsen är att ett brev skickas till Comfort Audio där det framgår 
att vi har synpunkter mot reklamen och det att det är en olycklig formulering. 
Petra och Louise ska tillfrågas om de kan skriva ett utkast till ett brev. Maria tar 
kontakt med dem.  
 
Stipendier: ( Margareta) En ansökan retroaktivt har kommit in. Annette 
Antonsson har varit i Chicago. Kliniken där hon arbetar ligger ute med pengar. 
Eftersom det ännu inte står något om retroaktiva ansökningar på hemsidan 
beviljas hon 5000 kronor. Margareta meddelar Annette och Lisa Sundström.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 30 Rikskonferensen  
2007: (Margareta) Program och budgetförslag har inkommit. Några föreläsare är 
dyra och vi vill helst inte betala för mycket. Föreläsande audionomer ska betala 
kursavgift om de ska vara med alla dagar. Resan kan betalas av SvAf om det 
kommer ett anspråk på det. Detta ska bedömas från fall till fall. Kostnaden för 
utställare är mycket. Funderingar finns hur arrangörerna har räknat. Margareta 
ska att det skrivs in i inbjudan att konferensen är för SvAfs medlemmar.  
 
2008: (Jonas) Jonas är kontaktperson men han har inte hört något. Margareta har 
pratat med ansvariga och de är på gång med utskick.  
 
2009: (Rebecca) Lokaler är bokade för två alternativa perioder. Ingen 
arbetsgrupp är tillsatt.  

 
§ 31 Nationella riktlinjer 

Socialstyrelsen leder en arbetsgrupp där Claes Möller är sammankallande. 
Audionomerna Ann-Christine Espmark och Pia Uhlin ingår också i gruppen. 
Uppdraget är att titta på rehabiliteringen av vuxna när det gäller 
behovsbedömningar och riktlinjer för hörapparat utprovningar.  
Det har också bildats en arbetsgrupp för upphandling.  Ann-Sofie Andertoft ska 
ingå i den gruppen.  
För övrigt inget nytt att rapportera. 

 
§ 32 Medlemsfrågor 

Eftersom året precis börjat har det inte kommit in någon rapport på antalet 
medlemmar. 

 
§ 33 Svensk leverantörsförening för bättre hjälpmedel   

Jonas har varit hos Comfort Audio. De är med i en förening tillsammans med 
bla Bellman Symfon och Oticon. Föreningen är för leverantörer av tekniska 
hjälpmedel (gäller ej hörapparater). De tycker att det är stort fokus på 
hörapparater. De vill skapa större kontaktnät när det gäller övriga tekniska 
hjälpmedel. De har kommit med ett förslag till Jonas som går ut på att få 
audionomer att skriva artiklar om de hjälpmedel de använder i sin vardag. Dessa 
artiklar ska vara till Audionomtidningen. Vi ser inga hinder för det under 
förutsättning att artiklarna inte blir som reklam. Det är upp till Comfort Audio 
att komma in med artiklar. Vi välkomnar de också till rikskonferensen där de är 
välkomna att delta.  

 
§ 34 Medelvärdesbildning   

Jonas har blivit tillfrågad angående uträkning av medelvärde av audiogram. I 
skåneregionen har man börjat fundera på hur många frekvenser medelvärdet ska 
räknas på. Tanken är att använda fler frekvenser som är anpassade efter vad 
dagens hörapparater klarar av. Styrelsen ska fundera om vi ska ta ställning och 
ge eventuella rekommendationer.  

 
 
 
 
 



§ 35 Utskicket - innehåll  
I utskicket ingick brev från Jonas, inbetalningskort, rikskonferens 2008 och 
inbjudan till NAS årsmöte 2008. Detta räckte inte till alla.  

 
§ 36 Avtryckspolicyn 

I policyn hänvisas till ett dokument som inte längre finns. Diskussion kring detta 
tas på nästa möte.   

 
§ 37 Arkiv – fotografier från audionomdagarna 
 Denna punkt tas upp på nästa möte. 
 
§ 38 Övriga frågor 

Lena Pihl-Frank har vidarebefordrat ett mail från Annika Areskär från 
Arbetsmarknadsverket, AMV. Audionomerna ingår i AMV efter det att vi blev 
legitimerade. Vi ska ha en arbetsbeskrivning. Frågan tas upp på nästa möte. 
 
Jonas rapporterar från valberedningen. De har påbörjat arbetet med att få tag i 
nya ledamöter till styrelsen. Två platser ska fyllas eftersom Anne Larsen och 
Maria Bergqvist avgår. .  

 
§ 39 Nästa möte 

Mötet blir i Östersund 9-10 mars. Annika är kontaktperson med hotellet. Anne 
har avbokat. Mötet i samband med rikskonferensen blir i Umeå 22 maj klockan 
17.00. 

 
§ 40 Mötet avslutas 
 Jonas tackar och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. …                                      …………………………………..                               
  
Jonas Brännström, ordförande     Annika Björk, sekreterare 
 
 


