
 
 
 
 
 

Styrelsemöte Halmstad 2008-04-04 
 

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

 
§ 40 Mötet öppnas 
 Jonas hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 41  Godkännande av dagordning 
 Jonas har en övrig fråga  
  
§ 42 Föregående protokoll 
 Mötet godkände föregående protokoll. 
 
§ 43 Ekonomi 

Azar redovisar det ekonomiska läget. Hon har haft fullt upp med bokföringen. I 
december rasade det in inbetalningar för medlemsavgifter. Hela januari och 
halva februari månad har hon fått arbeta med bokslutet för 2007. Vi beslutar att 
inbetalningskorten och medlemsbrevet från ordförande skickas ut så det kommer 
i januari. Detta för att medlemsavgifterna ska kunna redovisas för det året det 
gäller.  Många räkningar för biljetter kommer till Azar dagen innan de ska 
betalas. Det blir svårt för henne att kunna betala i tid och det blir då dessutom 
förseningsavgifter. Azar har lagt ner cirka 15 tim i veckan på bokföring vilket är 
orimligt. Vi ska på årsmötet informera hur bokföringsarbetet går till och hur 
medlemmarna ska göra med reseräkningar mm för att underlätta för kassören. 
Alla biljetter ska köpas via Resia för då går fakturorna direkt till Azar och det 
brukar vara god marginal för sista inbetalningsdag. Vi måste ha ett maxbelopp 
för stipendier och det ska ingå i budgeten. Vi beslutar om en budget på 30 000 
kr som delas ut vid två tillfällen (mars och september) på 15 000 kr vid 
respektive tillfälle. Vi kommer att prioritera de som inte sökt tidigare.  
 De som söker stipendier måste bli tydligare i ansökningarna med syfte mm. 
Alla ska efter resan redovisa med kvitto mm och lämna tillbaka pengar som 
eventuellt blivit över. Azar visar hur vi ska fylla i reseräkningar. För 
bilersättningar krävs en motivation för varför man tagit bilen. Arbetsgrupper 
måste särskiljas i redovisningen annars ser det ut att styrelsen kostar mer än den 
gör. Många anger inte namn vid inbetalningar vilket ställer till problem för 
kassör och medlemsregistrerare.  



   
§ 44   Hemsidan 

Katarina informerar om att forumet är klart. Alla i styrelsen ska registrera sig på 
forumet. Det är uppdelat i studentdel, forskningsdel och en allmändel. Alla ska 
registrera sig för att få skriva inlägg. Detta för att förhindra att vem som helst 
ska kunna skriva vad som helst. Forumet är ett gratisforum men det blir en 
kostnad på 75 kronor per år för att slippa reklam. En sida läggs upp där 
kontaktpersoner läggs upp för t.ex. vart reseräkningar ska skickas och vem som 
är ansvarig för hemsidan mm. Tanken är att vi ska ha en mejllista för att skicka 
ut nyhetsbrev. Detta kostar i dagsläget för varje brev/person. Katarina kollar 
vidare om detta går att lösa utan att det blir en för stor kostnad. Reseberättelser 
kommer att läggas ut på hemsidan. 
 

§ 45 Tidningen 
Tomas Bjuvmar och Karin Karlsson, Linköping vill vara redaktörer. Det är 
viktigt att de så snart som möjligt träffar Jan-Olof Yxell. Inger och Ingrid 
kommer att hjälpa till i en övergång. Ann-Sofie skriver nästa styrelsen har ordet. 
Alla reseberättelser från NAS kommer att läggas ut på hemsidan och några av 
dem kommer i tidningen. Det finns material för två nummer. 
  

§ 46   Rapporter/brev/inkomna remisser 
Margareta har varit på andra mötet arbetsgruppen för kvalitetsregistret för grava 
hörselnedsättningar. Registret är till för att göra en kartläggning. OBS det är 
ingen forskning som görs. Det kommer senare att göras en uppföljning. 
Frågorna om t.ex. personlig hygien ställs för att kunna göra en jämförelse mot 
en normalpopulation. Frågeformuläret är reviderat och det kommer sannolikt ett 
nytt igen efter sommaren. Uppdaterade formulär finns att hämta på hemsidan 
där registreringen görs.  
Jonas informerar om att vi är inbjudna till HRF:s rikskongress i Örebro 22-25 
maj. Anki, Ann-Sofie och Helene åker i vilket fall. 
Jonas har fått årsavgiften till NAS och där ingår en prenumeration på 
International Journal of Audiology. Detta är betalt. Jonas ska kolla vart 
tidskriften skickas. Jonas har efter mötet fått veta att det inte ingår någon 
tidskrift i medlemskapet.  
EU arbetar med en standardisering för hörselrehabilitering. Stig Arlinger 
kommer att åka som ensam utredare från Sverige. STAF betalar 20 000 kronor, 
SAS betalar 20 000 kronor och SvAF 20 000 kronor för registrering och 
administration fördelat på två år.  
SAS protokollen skickas inte ut längre, de räknas som minnesanteckningar. 
Deras hemsida är www.sasaudio.se. SAS dagen är 24 november i Stockholm 
och ska handla om vuxenrehabilitering. 
Brev har inkommit från en audionom i Frankrike (som arbetar på en fransk 
tidskrift) som vill veta  om audionomer och hörapparat utprovningar i Sverige. 
Margareta svarar henne. 
 
 
 
 
 
 



 
§ 47  Rikskonferens 2008 och 2009 

2008: Ingen av styrelsen har fått någon information. Det vi vet är att 350 pers är 
anmälda. Hur många som är audionomer framgår inte. Vi tror att allt är under 
kontroll. Margareta bokar monter för styrelsen.  
 

  
§ 48 Nationella riktlinjer 

På SAS dagen ska Clas Möller informera om arbetet med nationella riktlinjer för 
hörselrehabilitering. Arbetsgruppen för Upphandling av hörapparater är snart 
klara och arbetet kommer att lämnas över till HI. Hörapparatfunktioner har 
delats in i olika grupper. Gruppen kommer att redovisa resultatet i tidningen och 
på audionomdagarna 2008. 

 
§ 49 Medlemsfrågor 

Ann-Sofie tycker att det har varit lite rörigt med datorprogrammet. Problemet är 
att alla inte skriver sina namn på inbetalningskorten. I dagsläget är det 175 
medlemmar men alla är inte registrerade ännu.  
  

§ 50 SvAf Nationella forskningsråd 
Forskningsdagen i Linköping gick bra. Det informerades bl.a. om vad man som 
doktorand bör tänka på. På eftermiddagen var det gruppträffar. Det diskuterades 
bl.a. finansiering och upplägg. 28 personer deltog. Det var mycket uppskattat. 
Önskemålet från deltagarna är att träffas igen om ett år.  
 Rapport om dagen kommer i tidningen. 
 

§ 51 Stipendieansökningar 
 Det har inkommit 14 stipendieansökningar varav två är för SvAf stipendiet. 

Eva Börjesson- Göteborg, Kerstin Löfstrand- Västerås, Anita Sandin – Västerås 
och Ching Huan –Stockholm har alla sökt stipendier för att åka till NAS. Alla 
avslås med motivering att vi redan har delat ut många stipendier till NAS. 
 
Maria Olofsson och Eva Skönberg- Skövde, Ulrika Andersson –Örebro och 
Kristina Bergkvist-Örebro har alla sökt till en Widex konferens. Ansökningarna 
beviljas. 
 
Anna Johansson, Stockholm/Uppsala ansöker om stipendie för finansiering av 
resor till Göteborg för högskolestudier. Ansökan avslås med motiveringen att 
hon i ansökan uppger att hon inte är medlem i SvAf . Dessutom är det inte detta 
stipendierna ska gå till.  
 
Lisa Sundström, Luleå har ansökt för en ASSR kurs i Göteborg. Ansökan 
beviljas. 
Marianne Filipsson som tidigare fått resestipendiet (se tidigare protokoll från 
september 2007) ansöker om SvAf stipendiet. Ansökan b Katarina och Jonas 
avstod att delta i beslutet pga risk för jäv.  
Christina Wanberg-Långh ansöker om SvAf stipendiet för att åka till NAS. 
Ansökan avslås med motivering att hon inte ska bedriva någon studie/forskning. 
 



Vi beslutar att inte bevilja fler ansökningar till konferenser utan endast till 
studieresor/studiebesök.  
  

§ 52 Övriga frågor 
Jonas tar upp frågan från Inger Kvant om att ändra logga. Vi ger Katarina i 
uppdrag att be en grafisk designer göra några förslag på ny logga. Det blir ingen 
kostnad för detta. 
 

§ 53  Nästa möte 
 Göteborg 15 juni klockan 17.00 Hotell 11 
 
§ 54 Mötet avslutas 
 Jonas tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 

 
 
 
 
 
…………………….   ……………………. 
Jonas Brännström   Annika Björk 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 


