
 

 
 

      Styrelsemöte  2008-06-15 
Göteborg 

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

 
 

§ 55 Mötet öppnas 
 Jonas hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 56  Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 57 Föregående protokoll 

Ett förtydligande angående § 46; Kostanden för EU: s arbetsgrupp är exklusive 
moms. Protokollet godkändes. 
 

§ 58 Ekonomi 
Ekonomin är god. 
 

§ 59   Hemsidan 
Katarina informerar om nyhetsbrevet som nu har lagts ut på hemsidan där alla 
medlemmar kan registrera sig. Det är endast några få som hittills har anmält sig. 
Cirka 15 personer, varav några i styrelsen, är registrerade på forumet.  
  

§ 60 Tidningen 
En annons kom inte med i senaste numret och därför gjordes ett extra utskick 
med endast annonsen. Detta blir en extra kostnad på 3000 kronor. Helene kollar 
med Jan-Olof Yxell om vad som är överenskommet med annonsören. Eventuellt 
skickas en faktura med reducerat pris till annonsören.  
Ingrid Lennart och Inger Kvant ska till Linköping och träffa de nya 
redaktörerna.  
 

§ 61   Rapporter/brev/inkomna remisser 
Jonas påminner om att nominering till Silverörat ska lämnas in senast 5 
september. Vi ska fundera på vem vi ska nominera. Eventuellt blir det samma 
som förra året.  
Andreas Richter på HI vill att vi tycker till om H-info. Diskussion om hur 
tjänsten används. Vi kom fram till att det nog endast är tre landsting (Örebro, 
Stockholm och Skåne) som gör det och att de måste på grund av deras 



lagerprogram SESAM och THORD. Vi styrs för mycket av upphandlingar för 
att vi ska kunna ha nytta av H-info. Innan vi lämnar ett uttalande ska Jonas be 
Andreas om statistik på hur många som är inne på H-info. 
Det har inkommit ett brev från Reza Zarone i Linköping. Det finns ett upprop 
för att ”papperslösa” ska få hjälp av sjukvården. Några yrkesföreningar och 
fackförbund har skrivit under uppropet. Reza vill nu att SvAf också ska skriva 
under. Vi bestämmer att Reza får ta upp frågan på årsmötet så medlemmarna får 
säga sitt. Reza undrar också om SvAf kan ”miljö godkänna” 
hörapparatleverantörernas arbete. Vi diskuterar frågan. Idag ställer landstingen 
miljökrav i varje upphandling och det räcker med det. Helene svarar honom.  
Jonas har haft kontakt med Inger Lindström på Örebro Universitet angående 
stadgeändringen och handledarenätverk. När det gäller stadgeändringarna 
kommer Kim Kähäri att presentera Örebros förslag. Inger vill inte leda en 
arbetsgrupp för handledarenätverk utan hon tar upp frågan igen på 
utbildningsmötet i höst.  
Jonas har fått information från Reza Zarone. Staten kan ersätta landstingen för 
forskning som i dagsläget gäller läkare. SACO har gjort en skrivelse till Lars 
Leijonborg för att de vill höja statusen bland dem som forskar.  
Annika Samuelsson, Hörselvården Västerås, vill veta hur TMV 4 är förankrat. 
De har haft problem med att Försäkringskassan inte alltid godtar TMV4. Jonas 
ska be Per Broms (Audiolog inom FK) om han kan informera Annika om detta. 
Ann-Sofie meddelar Annika vad vi kommit fram till.  
Margareta sitter kvar i SAS styrelse till mars 2009. En ny representant från SvAf 
styrelsen måste utses. Jonas?  
  

§ 62  Rikskonferens 2008, 2009 och 2010 
 2008: Vi har inte fått någon information. 

2009: Det går bra med planeringen. Arbetsgruppen har i dagsläget inte fått in så 
många förslag på föreläsare.  
2010: Ann-Sofie ska fråga Västerås hörcentral om de vill arrangera 
rikskonferensen.  

       
§ 63 Nationella riktlinjer  

Jonas ska prata med Ann-Christine Espmark om återrapportering till styrelsen 
angående arbetet med nationella riktlinjer för hörapparatutprovning.  
 

§ 64 Medlemsfrågor 
Antalet medlemmar har minskat med cirka 200. Vi är nu 457 medlemmar.  
Diskussion om vad det kan bero på. Vi ska bevaka detta under hösten och 
fundera vidare på hur vi ska nå ut till audionomerna. Eventuellt ska vi göra ett 
utskick till alla som någon gång varit medlem. Vi fortsätter diskussionen på 
höstmötet. 
 
 

§ 65 SvAf Nationella forskningsråd 
 ”Forskningsdagen” ska göras igen i februari 2009.  
 
 
§ 66 Stipendieansökningar 
 Inga ansökningar har inkommit.  



 
§ 67 Övriga frågor 

Fyra förslag på ny logga ska läggas ut på hemsidan för omröstning. Det ska 
uppmärksammas i tidningen. 
 

§ 68  Nästa möte 
 Telefonmöte (konstituerande möte) 1 september klockan 19.00 
 Höstmöte i Stockholm 7 november.  
 
§ 69 Mötet avslutas 
 Jonas tackade och avslutade mötet.  
 
 
 
 
…………………………   ………………………… 
Jonas Brännström   Annika Björk 
Ordförande    Sekreterare 

 
 

 
 
 
 


