
 
     

 
Protokoll telefonmöte 2009-01-19 

 
Närvarande: Jonas Brännström, Katarina Helleberg, Margareta Widman-Notsten, Annika 

Björk, Helene Hjertman, Rebecca Johansson, Azar Zandi och Ann-Sofie Andertoft. 
 
 

 
 
§ 28 Mötet öppnas 
 Jonas hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 29 Godkännande av dagordning 
  Dagordningen godkändes med en övrig fråga. 
 
§ 30 Föregående protokoll  
 Protokollet godkändes. 
 
§ 31 Ekonomi 

Ekonomin är god. Azar ska träffa revisorn 20 januari och få hjälp med bokslutet. 
 

§ 32 Hemsidan 
Katarina arbetar med att uppdatera/omstrukturera hemsidan. Det ska bli lättare 
att hitta på sidan. Förslaget på de nya loggorna ska läggas ut på sidan inför 
omröstningen. Loggorna ska också med i tidningen.  
  

§ 33 Tidningen 
Det har gått bra för de nya redaktörerna. Det rullar på bra. Helene har fått 
kontakt med utbildningarna som ska skriva om respektive orts uppläggning av 
audionomutbildningen. Jonas ska skriva i Audionytt och Audionomtidningen 
om hur han ser på audionomens yrkesroll. 
  

§ 34 Medlemsfrågor 
Ann-Sofie har bytt system för medlemsregistret. Det är inte längre bundet till 
personnummer utan till ett medlemsnummer vilket gör det lättare att hantera 
registret. Inbetalningskorten är numera personliga och medlemsnumret är en del 
av OCR numret. Ca 970 inbetalningskort har skickats ut för att se om vi kan få 
tillbaka en del gamla medlemmar.  
 
 
 



§ 35 Rapporter/Brev/inkomna remisser 
 Inga rapporter, brev eller remisser har inkommit. 
 
§ 36 Rikskonferensen 2009 och 2010 

2009. Arrangörsgruppen ska träffa två representanter från Svensk Hörsel 
angående årets konferens. Årets arrangörer har ännu inte fått rutinpärmen från 
Borås som arrangerade förra årets konferens. Borås har heller inte lämnat 
utvärderingen som gjordes.  
Jonas ska kontakta Margareta Edén för att få diskutera vilka rutiner som gäller 
vid Tema Hörsel. Jonas ska mejla inbjudningar till de övriga 
audionomföreningarna i Norden.  
2010. Västerås har bildat en arbetsgrupp som ska ha sitt första möte i februari. 
  

§ 37              SvAf Nationella forskningsråd 
Marie Öberg, Ann-Kristin Espmark, Kim Kähäri, Jonas Brännström, Medi 
Zadeghi och Åsa Skjönsberg ska träffas i Vingåker 9-10 februari och planera för 
en större träff för forskningsintresserade audionomer.  
 

§ 38 Stipendieansökningar 
 Inga ansökningar har inkommit. 
 
§ 39 Svensk Hörsel – Rikskonferens 

Svensk Hörsel vill träffas och diskutera samarbetet med Svenska Audionom 
föreningen angående rikskonferenserna. Jonas meddelar att de är välkomna på 
styrelsemötet i mars.   
 

§ 40  Övriga frågor 
Vi har fått en inbjudan från SPAF att en ur SvAfs styrelse kan få delta under en 
dag av deras konferens. Eventuellt åker Margareta.  
  

§ 41 Nästa möte 
 Göteborg 27-28 mars.  
 
 
 
 
 
 
…………………………   ………………………… 
Jonas Brännström   Annika Björk 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 


