
 
 
 
 
 

Telefonmöte 2008-01-21 
 

Närvarande: Jonas Brännström, Katarina Helleberg, Azar Zandi, Helene 
Hjertman, Ann-Sofie Andertoft, Anki Wiederkehr, Annika Björk, Margareta 
Edén och Rebecca Johansson. 

 
§ 25 Mötet öppnas 
 Jonas hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 26 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes med två övriga frågor. 
 
§ 27 Föregående protokoll 
 Förgående protokoll godkändes. 
 
§ 28 Ekonomi 

Ekonomin är god. De flesta räkningar betalas från postgirot för att vi så 
småningom ska kunna avsluta det kontot. Azar har kollat upp med Skatteverket 
om styrelsemedlemmar kan ersättas för förlorad arbetsinkomst. För att vi ska 
kunna ersätta med mer än 1000 kronor krävs att föreningen räknas som 
arbetsgivare. Om vi istället ska dela ut presenter till styrelsen måste det bokföras 
så att det framgår att det är som ersättning. Azar ska träffa en revisor om två 
veckor för att få hjälp med bokslutet. Hon ska då passa på att fråga hur vi kan 
lösa detta med högre ersättning.  
När arbetsgrupper har träffats ska detta redovisas separat. Annars blir det fel i 
bokföringen och det syns inte att arbetsgruppen har träffats.  
Det börjar komma in inbetalningar för medlemsavgiften. Azar skickar 
inbetalningskorten till Ann-Sofie så hon kan registrera alla som betalat. 
  

§ 29 Hemsidan 
Antalet personer som är inne på hemsidan ökar. Katarina har fått några förslag 
från medlemmar om vad som kan finnas med på hemsidan, t.ex. ett kalendarium 
och en blogg. Det finns nu ett arkiv med gamla nummer av Audionomtidningen.  
Jonas och Katarina ska lägga upp en sida om forskningsrådet. 
 
 
  

 



§ 30 Tidningen 
Redaktörerna har meddelat att de avgår från juni 2008. Anledningen till att de 
avgår är att uppdraget tagit mycket mer tid än de hade räknat med. Jonas ska 
fråga de om de kan tänka sig att vara behjälpliga under två nummer så att de nya 
redaktörerna hinner komma in i arbetet. Helene kan tänka sig att ta en större del 
av tidningsarbetet. Hon ska fråga några kollegor i Linköping om de vill vara 
redaktörer.  
På förra mötet beslutade vi att höja annonspriserna. Jan-Olof har efter det 
uppmärksammat oss att det blir en skev ökning beroende på om man har hel- 
eller halvsides annonser. Vi tar därför ett nytt beslut idag. Vi höjer enligt 
beräkningar från Jan-Olof Yxell istället annonspriserna med 15 % oavsett 
annonsstorlek.   

  
§ 31 Rapporter/brev/inkomna remisser 

Margareta har varit på första mötet angående kvalitetsregister. Hon är ensam 
audionom med sju läkare. Hon återkommer med en rapport. 
Remissdatumet för enhetliga funktionsbegrepp ä framflyttat pga att Svensk 
hörsel har sitt nästa möte i slutet av januari. De vill också ha möjlighet att 
besvara remissen. 
Margareta sitter kvar i SAS till deras årsmöte i mars 2009.  
Björn Hagerman fick silverörat. 
Jonas har pratat med Auris i samband med alla omorganisationer inom 
hörselvården. Vi måste vara nog med att påtala att vi inte får glömma kvalitén i 
alla omorganisationer. 
Ingrid Lindström, utbildningen Örebro, vill att SvaF inventerar 
handledarefunktioner, behov av handledareutbildning och ett eventuellt nätverk. 
Detta har diskuterats på ett nationellt utbildningsmöte. Efter diskussion kommer 
vi fram till att det är upp till det nationella utbildningsmötet att ordna ett nätverk. 
Jonas ska be Inger att precisera sig och gärna förklara behovet av en inventering.  
Vi har fått en förfrågan från Miljana Lundberg om att hon vill ha adresserna till 
alla audionomer. Vi har sedan tidigare beslutat att vi inte lämnar ut dessa utan 
hon får gå in på HLF:s adressregister. Ann-Sofie meddelar henne detta.  

 
§ 32 Rikskonferens 2008 och 2009 

2008. Margareta har ingen/liten kontakt med arbetsgruppen så hon har inget att 
rapportera. Margareta ska boka konferensrum till oss på söndagen den 15 juni. 
Årsmötet är på måndagen.  
2009. Kajsa-Mia Holgers är inte längre med i organisationskommittén. Vem 
som ersätter henne är inte klart. Kommittén vill ha en handkassa på 10 000 
kronor. De kan ansöka om ett lån från SAS. 

 
§ 33 Nationella riktlinjer:  

Jonas och Rebecca har inte skrivit klart brevet med våra synpunkter om 
upphandlingarna med hörapparatutprovningar.  
Läget i Skåne är just nu att det eventuellt blir några hörcentraler kvar. 
Hörselpeng ska införas. 
  

 
 
 



 
§ 34 Medlemsfrågor 

Många tidigare annonsörer får fortfarande tidningen. Ann-Sofie ska kolla med 
Marianne Lyxell vilka annonsörer som är aktuella för att få tidningen. Antalet 
medlemmar är oklart eftersom inbetalningarna görs nu i dagarna.   

 
§ 35 SvAf Nationella forskningsråd:  

Det har hittills kommit 25 anmälningar till forskningsdagen den 22 februari. Ca 
30 personer beräknas delta. Schemat är relativt fritt. De som har disputerat ska 
berätta om sina erfarenheter. Därefter ska de vara gruppdiskussioner där man 
väljer grupp efter intresse. Grupperna är audiologisk rehabilitering, 
experimentell medicin, klinisk medicin och teknisk audiologi. De som har 
disputerat håller i var sin grupp. Det kommer ett reportage i tidningen om hur 
dagen gick   

 
§ 36 Stipendieansökningar 

Det har inkommit 18 stipendieansökningar. Alla gäller NAS. Vi ska diskutera 
vidare om pengarna ska gå till konferenser eller som det var tänkt från början till 
studiebesök. Jonas meddelar alla som sökt att de beviljas stipendiet under 
förutsättning att de är medlemmar i SvAf. De som fått stipendiet är: Annika 
Samuelsson – Västerås, Gun Eggers – Västerås, Pia Uhlin – Göteborg, Ann 
Claesson – Göteborg, Metta Wendéus – Mölndal, Jenny Sandell- Göteborg, 
Maria Eklund – Västerås, Jenny Holmlund- Västerås/Köping, Evalena Rössler – 
Örebro, Regina Göransson – Örebro, Anna Nordén – Örebro, Carina Jensen – 
Örebro, Carina Magnusson – Örebro, Carina Wikström – Örebro, Kristina 
Samuelsson – Örebro, Yvonne Berendt – Örebro, Pia Rutgersson – Göteborg 
och Elisabet Carlsson – Göteborg. 
 

§ 37 Övriga frågor 
Jonas: Inger Kvant undrar om det inte är dags för en ny logga. På loggan står det 
Audionomerna och det finns nu ett privat företag som heter Audionomerna. 
Frågan bordlägges.  
Rebecca; Enligt en samordnare inom SACO i Jönköping kan man om man är 
med i en yrkesförening kan arbetsgivaren betala medlemsavgiften. Rebecca 
kollar upp detta.   

 
§ 38 Nästa möte 
 Nästa möte är i Halmstad 4 april. 
 
§ 39 Mötet avslutas 
 Jonas tackar och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
…………………………   ………………………… 
Jonas Brännström   Annika Björk 
Ordförande    Sekreterare 
 


