
 
    
 

Styrelsemöte SvAf 2007-05-22 
Umeå 

 
Närvarande: Jonas Brännström, Annika Björk, Azar Zandi, Anne Larsen, Rebecca 
Johansson, Katarina Helleberg och Margareta Edén 
 
 

§ 57 Mötet öppnas 
 Jonas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. 
 
§ 58 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkännes med en övrig fråga. 
 
§ 59 Förgående protokoll 
  Mötet godkände protokollet. 
 
§ 60 Ekonomi 

Azar är nu klar med bokföringskursen. Hon och Lisa Sundström ska komma överens 
om hur och när övertagandet av ekonomin ska ske. Ekonomin är god.  
 

§ 61 Hemsidan 
All information från gamla hemsidan är överförd till den nya. Gamla hemsidan stängs 
ner om ungefär en månad. Katarina arbetar med att få ett nyhetsbrev som kan skickas ut 
till alla på en mejl lista. Det går inte att lägga in namnen automatiskt. En namnlista ska 
därför läggas i montern på Rikskonferensen. Där kan alla som vill skriva upp sig så 
lägger Katarina in alla manuellt. Diskussionsforumet är inte klart. Katarina ska kolla 
med Jan-Olof Yxell om tidningen finns i PDF-format för att kunna lägga ut den på 
hemsidan. Information om var namnskyltarna går att beställa ska läggas ut på 
hemsidan. 

 
§ 62 Tidningen 

Anne har lagt över ansvaret för tidningen på redaktörerna Ingrid Lennart och Inger 
Kvant. Anne ska kolla med Jan-Olof Yxell när han och redaktörerna kan träffas. Det är 
inte bestämt om någon i styrelsen tar över efter Anne eller om redaktörerna ska klara 
sig själva. En kontaktperson kan behövas. 

 
§ 63 Rapporter/brev/inkomna remisser 

AMV:s yrkesbeskrivning finns på deras intranät som ett internt dokument. De 
beskriver endast vad AMS audionomer arbetar med. Det är ok för oss.  
Högskoleverket har gjort en utvärdering av audionomutbildningarna. Generellt håller 
utbildningen god klass. Karolinska institutet fick bäst betyg. De ifrågasätter 
examinationsrätten i Göteborg. I Lund fungerar det dåligt med handledningen under 
studenternas praktik. De förslår att det räcker med två utbildningsorter för att det ska bli 
högre kvalitet på utbildningen.  



Ännu en upplaga av Nordic Requirements har kommit ut. Vi har inga synpunkter. Jonas 
meddelar Björn Hagerman.  
Vi avvaktar med ett nytt meddelandeblad angående avtryckspolicyn.  
SAS dagen 29/10 hålls i Örebro. Temat är ”att höra i skolan”. 
30/8 har NAS årsmöte i Stockholm. Sista anmälningsdag är 1/6.  

 
§ 64 Rikskonferens 2007, 2008 och 2009 
 2007: Genomgång inför årsmötet.  
 2008: Vi har inte fått någon information från arrangörsgruppen.  
 2009: Arbetsgruppen är i stort sett klar. Cajsa-Mia Holgers är intresserad av att  
 vara med. Vecka 20 är det bokat onsdag –fredag.  
 
§ 65 Nationella riktlinjer 
 Inget nytt. 
 
§ 66 Medlemsfrågor 

Vi är totalt 615 medlemmar. 518 ordinarie, 16 pensionärer, 11 studerande, 13 
annonsörer, 30 prenumeranter och 7 övriga. Välkomst brevet skickas inte alltid ut. 
Många medlemmar har hört av sig och undrat om de är medlemmar. Margareta ska be 
Ann-Sofie om hon kan revidera välkomstbrevet.  

 
§ 67 SvAf Nationella forskningsråd 

Inget nytt att rapportera. En artikel är skriven till Audionomtidningen. Jonas ska ordna 
en träff för doktorander i februari – mars 2008. 

 
§ 68 Stipendieansökningar 

4 ansökningar har kommit in. Samtliga söker resestipendier för en konferens som 
Phonak anordnar i Chicago. Emma Nilsson, Hanna Göthberg, Lise-lotte Modin och Eva 
Börjessons ansökningar beviljas. Annika meddelar.  

 
§ 69  Övriga frågor 
 Förslag till silverörat ska vara inne 31/8. Detta tas upp på nästa möte.  

Vi har fått en förfrågan om vi ska sponsra våra medlemmar om de köper den nya 
läroboken nordisk Lärobok i Audiologi. Vi vet inte hur mycket den skulle kosta men vi 
anser att det är upp till varje klinik att köpa in boken.  

 
§ 70 Nästa möte 
 Telefonmöte 12 juni klockan 18.30 
 
§ 71 Jonas avslutar mötet 
 
 

……………………….   ……………………. 
Jonas Brännström   Annika Björk 
Ordförande    sekreterare 

 
 
 
 
 


