
 1

 
 

Styrelsemöte 2009-10-30 
Linköping 

 
 

Närvarande: Katarina Helleberg, Ann-Sofie Andertoft, Heléne Hjertman, 
Margareta Widman Notsten, Rebecca Johansson och Jonas Brännström. 

 
 
§ 10 Mötet öppnas 
 Jonas hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
 
§ 11 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes med en övrig fråga. 
  
 
§ 12 Föregående protokoll  
 Föregående protokoll godkändes med följande förändringar: 
 Uppdraget för Upphandling hörapparater ska heta Enhetliga funktionsbegrepp  
 och är ej längre vilande. 
  
 Uppdraget Framtidgruppen består av: 
 Jonas Brännström, Malmö 
 Josefina Larsson, Stockholm 
 Margareta Widman Notsten, Kalix 
 Sara Bråsjö, Stockholm 
 Sofie Lood, Malmö 
  
 
§ 13 Ekonomi 

Azar redovisade ekonomin via ett mail till styrelsemötet.  
 

§ 14 Hemsidan 
Hemsidan är uppdaterad med ny logga. Katarina meddelar att det nu går att 
lägga ut saker på hemsidan för fler än bara hon. Detta för att minska sårbarheten 
om hon exempelvis skulle bli sjuk.  
 
En förfrågan om ett forum för barnaudionomer har kommit upp och Katarina 
meddelar att hon ordnar detta. 
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Katarina kollar även upp möjligheten för medlemmarna att logga in på hemsidan 
med mailadress för att på så sätt få fram allas mailadresser. 
 
Katarina lägger upp kontaktformulär för ordförande, kassör och för en 
tidningskontakt. 
 
Styrelsen diskuterar en eventuell helsidesannons i Audionomtidningen för 
www.svaf.nu för att locka fler medlemmar till hemsidan. Heléne undersöker om 
detta kan komma in redan till nästa nummer. 
 
Katarina lägger ut namnen på alla representanter i de olika instanser där SvAf 
finns representerade. 
 
Katarina får flytta FORUM och FOTOGALLERI till MEDLEMSSIDAN för att 
få fler medlemmar att hitta dit.  
 
  

§ 15 Tidningen 
 Det har inkommit mycket material till det nya numret och Jan-Olof Yxell jobbar 
 på att färdigställa tidningen nu.  
 Heléne meddelar att redaktionen tycker att det går mycket bra att jobba ihop när 
 det alla tre i redaktionen befinner sig på samma ort. 

Styrelsen diskuterar möjligheten att lägga ut senaste numret av tidningen som 
pdf på hemsidan (lösenordsskyddat) och Heléne tar frågan med till Jan-Olov 
Yxell. 

   
   
  
§ 16 Medlemsfrågor 

I nuläget är vi 660 medlemmar i SvAf. 622 st är ordinarie medlemmar, 9 st är 
studerande och 29 st är pensionärer. 
 
Styrelsen diskuterar möjligheten till att försöka värva medlemmar på 
audionomutbildningarna genom att bjuda på ett år av medlemsavgiften och 
tidningen samt en pin. Förslagsvis skulle detta ske under studenternas andra år.  
  
  

§ 17 Rapporter/Brev/inkomna remisser 
SAS har telefonmöte ca en gång i månaden. SAS dagen ”Ålder och hörsel” går 
av stapeln i Linköping 12 november 2009 med ca 100 anmälda. 
Tema Hörsels framtid? Hur ser denna ut? SvAf, SMAF och STAF har 
gemensamt beslutat att det inte i nuläget är intressant med ett samarbete med 
Svensk Hörsel. 
 
NAS har haft årsmöte och Svensk Hörsel har ansökt om medlemskap i NAS och 
årsmötet har beviljat detta. Även leverantörsföreningar i de andra nordiska 
länderna ämnar söka medlemskap i NAS. 
Förändringar i NAS styrelse har gett att det nu finns 10 representanter i 
styrelsen, istället för 9. Ordförande har, vid en omröstning, dubbel röst. 
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NAS konferens anordnas på Tivoli i Köpenhamn 30 maj – 2 juni 2010. Inbjudan 
kommer att införas i Audionomtidningen. Abstracts ska vara inlämnade senast 
den 1 februari 2010. 
 
Brev från Örebro Universitet har inkommit med ett tack för bidraget från SvAf 
till deras jubileum. 
 
Behörighetsutredningens referensgrupp representeras av Reza Zare Noe för 
SvAf. 
 
Fritt val / Hjälmedelsinstitutet  kommer att ha möte i november 2009 och en 
konferens i december 2009 för utvärdering. Utvärderingen gäller 
försöksverksamheten i Stockholm gällande hörapparater och i Kronobergs län 
gällande tekniska hjälpmedel. I nuläget har fritt val inte nyttjats av så många, ca 
300 – 400 st i Stockholm. En sammanfattning kommer i mars 2010. 
 
Framtidgruppen har haft ett första fysiskt möte i Stockholm och ett 
telefonmöte. Gruppen arbetar med tre punkter i nuläget: 
- att se på kvalitetsaspekten och skapa ett dokument med riktlinjer för vad som 
ska ingå i arbetet som audionom. 
- beforska oss själva med en enkät där fokus ligger på rehabiliteringen. 
- att samla mailadresser för att lättare nå audionomer för denna första enkät och 
annan information i framtiden. 
 
Styrelsen beslutar att bekosta enkäten. 
 
Enhetliga funktionsbegrepp. Arbetet i denna grupp är återupptaget och som 
SvAf:s representanter finns Ann-Sofie Andertoft och Lena Phil-Frank. 
 
Referensgrupp Hörsel 
Deltagande föreningarna SvAf, STAF, SMAF samt Hjälpmedelsinstitutet 
diskuterar aktuella händelser i detta forum. Svensk Hörsel har uttryckt en 
önskan om att få delta men föreningarna har beslutat att de får en inbjudan vi 
behov av deras deltagande. 
 
Hjälpmedel – en förutsättning delaktighet och god livskvalitet är en 
arbetsgrupp bestående av arbetsterapeuter, audionomer och 
handikappsorganisationer. För SvAf är Heléne representant. 
Gruppen arbetar för en god behovsbedömning för brukarens bästa på likvärdiga 
villkor. 
 
Lokalgrupp för SRAT i Skåne håller möte den 24 november 2009 och Jonas 
kommer att delta för SvAf.  
 
 

§ 18 Rikskonferensen 2009 och 2010 
 För rikskonferensen 2009 har mest positiva omdömen lämnats. Överskottet från 
 konferensen på ca 300 000 kr har ännu inte redovisat för de tre arrangerande 
 föreningarna.   
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 Kontraktet för Tema Hörsel är otydligt och behöver revideras vilket styrelsen 
 kommer att arbeta med efter detta styrelsemöte. 
 
 Styrelsen diskuterar möjligheten till att anlita en konsultbyrå för att styra upp 
 konferenserna. Det ska sedan finnas en arbetsgrupp som arbetar tillsammans 
 med en konsult. Rebecca undersöker hur detta skulle kunna fungera på bästa sätt 
 och tar in offerter från konsultfirmor. 
 
 Audionomdagarna 2010 kommer att vara i Västerås på Aros kongresscenter 26 
  - 28 maj 2010. Kongressavgiften är beräknad till 3500 kr/deltagare räknat på 
 200 personer. Utställningen kommer att vara under två dagar. 
 Sista anmälningsdagen är i mitten av mars och Ann-Sofie meddelar att det 
 nästan har ett färdigt program. 
 
 Audionomdagarna 2011. Kalmar har blivit tillfrågad om de önskar anordna 
 detta men inget klart besked har lämnats.    
  
 
§ 19 SvAf Nationella forskningsråd 

Forskningsdagen den 8 oktober i Göteborg ställdes in pga. för få anmälningar.  
Rådet får en ny medlem inom kort då Tina Ibertsson ska disputera. 
 
 

§ 20 Stipendieansökningar 
 Inga ansökningar har inkommit. 
 
 
§ 21 Övriga frågor 
 Ordförande har en önskan om att alla ska svara på mail som kommer så det inte 
 är någon tvekan om att alla i styrelsen sagt sitt. Även kommentarer på protokoll 
 ska göras. Styrelsen är överens om att detta är helt rätt.  
 
 
§ 22 Nästa möte 
 Telefonmöte måndag 25 januari 2010 kl 19.00. 
 Styrelsemöte 12 -13 mars 2010, ev i Södertälje. 
 Styrelsemöte 25 maj 2010 kl 18.00 i Västerås inför Audionomdagarna. 
 
 
§ 23  Mötet avslutas 
 Jonas tackar och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………                                                          ……………………….. 
Jonas Brännström              Margareta Widman Notsten 
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Ordförande               Sekreterare  
 
 


