Styrelsemöte 2010-01-25
Telefonmöte
Närvarande: Jonas Brännström, Heléne Hjertman, Katarina Helleberg, Rebecca
Johansson, Margareta Widman Notsten, Anki Wiederkehr och Azar Zandi.

§ 23

Mötet öppnas
Jonas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 24

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med två övriga frågor.

§ 25

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes med följande förändringar:
Överskottet från Tema Hörsel är 300 000 kr ej 30 000 kr som felaktigt angavs.

§ 26

Ekonomi
Styrelsen fattar beslut om att Ann-Sofie Andertoft ska ha tillgång till en
extradosa till kontot på Swedbank för att kunna kontrollera inkomna betalningar
för medlemsavgiften.

§ 27

Hemsidan
Katarina har lagt ut info om Rikskonferensen på hemsidan. Även anmälan går
att nå via hemsidan.
Katarina har undersökt möjligheten för medlemmarna att logga in på hemsidan
med mailadress för att på så sätt få fram allas mailadresser. Detta försvåras av
att hela sidan spärras vid inloggning. Katarina undersöker vidare.
Alla protokoll från 2007 och framåt finns nu inlagt på hemsidan.
Mailkontakt till Framtidsgruppen: framtid@svaf.nu

§ 28

Tidningen
Ny tidning på gång där både Svensk Hörsels brev och artikeln som Ann-Sofie
skrivit finns med angående Fritt val av hjälpmedel.
Även material från Framtidsgruppen har inkommit.

Styrelsen har ordet skrivs av Margareta.

§ 29

Medlemsfrågor
Ann-Sofie tar upp detta vid ett senare tillfälle när alla medlemsavgifter
inkommit.
Angående medlemskap till studenter så tas detta upp vid nästa styrelsemöte.

§ 30

Rapporter/Brev/inkomna remisser
Maria Bergqvist funderar över huruvida hon är med i valberedningen eller ej.
Katarina mailar henne och fråga om intresse för detta finns eller inte.
Audionytt och Kjell Alenius har haft träff med redaktionsrådet om tidningens
inriktning. Efter det mötet framgår det att tidningens tidigare angivna syfte och
inriktning kvarstår. Statuten kvarstår och en eventuell medfinansering från annat
håll diskuteras.
SRAT Skåne har haft möte dit Jonas var inbjuden. Ca 8 – 10 personer deltog
och de önskade få veta mer om SvAf’s arbete och om det finns en möjlighet till
ett eventuellt samarbete. Jonas informerade om framtidsarbetet inom SvAf.
SRAT Skåne vill ha en utvärdering av Skånemodellen och Jonas svar på detta
var att SvAf behöver ha ett mer övergripande perspektiv
NAS konferensen 2010 hålls på Tivoli i Köpenhamn 30 maj – 2 juni 2010. Det
är öppet för registrering och det finns en länk från SvAf’s hemsida till detta.
Norska Audiopedagogisk Förening har ny ordförande i Guri Engernes Nielsen.
SPAF inbjuder till Rikskonferens 25 – 26 mars 2010 i Stockholm. Anmälan ska
göras senast 12 februari 2010 och ev. så går Heléne på detta.
SAS har arrangerat en dag om Åldrande och Hörsel i Linköping med ca 120
deltagare.
Anders Jönsson, Lunds universitet, förärades utmärkelsen Silverörat och
Arnbrinks utmärkelse tilldelades Christina Hederstierna, med.dr. och fil.dr. vid
Hörsel- och balanskliniken, Karolinska universitetssjukhuset.
Nästa SAS dag kommer att hållas i Stockholm med temat Dövblind.
SAS har en önskan om att aktivt driva audiologiska frågor i Sverige.
Brev från Petra Barnevik angående att under hösten 2010 försöka stimulera
audionomforskning, audiologi i Skåne. Eventuella medel från Svaf kan ges i en
klumpsumma om styrelsen får tillgång till ett budgetförslag. Beslut kan först
fattas efter detta.
Framtidgruppen jobbar vidare på enkäten ut till audionomerna i landet. SvAf
kommer att ta kostnaderna för denna enkät.
Azar vill ha minnesanteckningar från gruppens möten.

Framtidgruppen kommer att presentera sig i en artikel i Audionomtidningen
samt diskutera evidensbaserad vård i en annan artikel i samma tidning.
Gruppen kommer förmodligen att utökas till mellan 8 och 10 personer.

§ 31

Rikskonferensen 2010 och 2011
Rikskonferensen 2010 i Västerås är i det stora hela färdigplanerad. Inbjudan har
gått ut och info kommer att finnas med i nästa tidning samt på hemsidan.
Till årsmötet behöver styrelsen göra förberedelser under nästa styrelsemöte.
Margareta skriver verksamhetsberättelsen och kallelsen till årsmötet.
Information från valberedningen undersöks av Katarina.
Proposition om en konferensarrangör som ska hålla i Tema Hörsel och
Audionomdagarna tas upp på årsmötet för beslut.
Rikskonferensen 2011. Kalmar har blivit tillfrågad om de önskar anordna
detta men inget klart besked har lämnats.

§ 32

SvAf’s Nationella forskningsråd
Forskningsrådet har ej haft möte sedan november 2009. De kommer att
återuppta kontakten framöver.

§ 33

Stipendieansökningar
Anne Larsen söker resestipendium för studiebesök på en
audiologisk/hörselrehabiliteringsklinik i San Fransisco, USA, i april 2010.
Styrelsen beviljar 5000 kr.

§ 34

Övriga frågor
Hur lagrar vi dokument? Jonas har upptäckt möjligheten att lagra i det sk.
TAM-arkivet www.tam-arkiv.se
Detta är en ideell förening för lagring av dokument och arkiv. Azar undersöker
kostnader o.dyl. till nästa möte.
Antal telefonmöten? Vi tar upp diskussionen om att eventuellt utöka antalet
telefonmöten vid nästa möte.

§ 35

Nästa möte
Styrelsemöte 19 - 20 mars 2010 i Jönköping.
Styrelsemöte 25 maj 2010 kl 18.00 i Västerås inför Audionomdagarna.

§ 36

Mötet avslutas
Jonas tackar och avslutar mötet.

…………………………
Jonas Brännström
Ordförande

………………………..
Margareta Widman Notsten
Sekreterare

