
 
 

Styrelsemöte 2010-03-19 
Jönköping 

  
 

Närvarande: Jonas Brännström, Heléne Hjertman, Katarina Helleberg, Rebecca 
Johansson, Margareta Widman Notsten, Anki Wiederkehr och Azar Zandi. 

 
 
§ 37 Mötet öppnas 
 Jonas hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
 
§ 38 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes med fyra övriga frågor. 
  
 
§ 39 Föregående protokoll  
 Föregående protokoll godkändes. 
  
 
§ 40 Ekonomi 

En del av överskottet som skulle tillfalla SvAf har av misstag hamnat hos STAF 
och SMAF. STAF har betalat in den felaktiga summan. Azar tar kontakt med 
SMAF om inbetalning. 
 
Verifikationerna är hos revisorerna.  
Azar kommer att skicka ekonomiska rapporter, balansräkning och 
budgetplanering till Jonas som ska redovisa detta på årsmötet i stället för Azar 
som ej kan delta. 

 
Azar redovisade ekonomin och kunde konstatera att föreningens ekonomi är god 
vilket kan bero på ett större medlemsantal 2009 än 2008. Mindre antal stipendier 
utdelades 2009 än året innan.  
Dock är det mindre reklamintäkter för Audionomtidningen än tidigare. 
  
Styrelsen ska uppmana medlemmarna att söka stipendier, ev. görs detta på 
årsmötet. 
 
Azar informerar att det fortfarande går fakturor och dyl. till förra kassören Lisa 
Sundström i Luleå. Azar kontaktar skatteverket för en adressändring.
  
 



§ 41 Hemsidan 
Katarina informerar om att det inte är något nytt på hemsidan förutom de 
dagliga uppdateringarna. 
Inloggningsproblemet är fortfarande inte löst men Katarina undersöker vidare 
om detta ska gå att ordna. 
Det kommer många förändringar av programmet till Audionomdagarna vilket 
kräver många uppdateringar. 
 
Katarina efterlyser de nya kriterierna för stipendieansökan och protokollet från 
2009-03-27. Övriga i styrelsen undersöker om de kan hitta dessa. 
 
Katarina uppdaterar kalendern med möten, manusstopp för tidningen mm. 
  
 

§ 42 Tidningen 
Nya tidningens manusstopp är 25 april. Det har inkommit material och Heléne 
informerar att det är så bra att det kommer material hela tiden utan att de 
behöver uppmana medlemmar att skriva. 
Heléne efterlyser de uppdaterade etiska reglerna för publicering i tidningen. 
Anki skriver styrelsen har ordet.  

   
  
§ 43 Medlemsfrågor 

Ann-Sofie är ej närvarande och därför tas medlemsuppgifterna upp vid nästa 
möte. 
Angående medlemskap till studenter så tas detta upp vid höstens möte. Anki 
formulerar skrivelsen som ska ut till utbildningarna. 
  
  

§ 44 Rapporter/Brev/inkomna remisser 
SAS har ca 1 möte/månad. Det har varit möte under veckan som gått men Jonas 
kunde ej närvara vid detta. Jonas är invald i styrelsen för SAS och föreningen 
önskar jobba för att synliggöra audiologin. 
 
NAS Jonas kan ej närvara vid NAS konferensen. Rebecca är suppleant och 
undersöker om hon kan närvara. NAS kommer att genomföra förändringar i 
stadgarna och utöka styrelsen till 6 personer. 
 
Framtidsgruppen jobbar vidare med enkäten. Utskicket kommer att ske med 
hjälp av SRAT och deras personal. De mailadresser som Framtidgruppen samlat 
in tillsammans med SRAT’s mailregister kan kanske täcka merparten av 
Sveriges audionomer.  
 
Behörighetsutredningen Reza Zaranoe är SvAf’s representant och har skickat 
ut ett brev som ska till Behörighetsutredningen 2009. Styrelsen föreslår att ändra 
ordet hörselhjälpmedel till hörapparat. Jonas meddelar detta till Reza och skriver 
under skrivelsen. 
 



Valberedningen Maria Bergqvist meddelar att hon inte är med i valberedningen 
vilket innebär att det är Shiva Lindahl och Stefan Lundås som sitter i 
valberedningen. 
Margareta ger valberedningen en lathund för att underlätta arbetet.  

 
 
§ 45 Rikskonferensen 2010 och 2011 

Rikskonferensen 2010 i Västerås är i det stora hela färdigplanerad. Då Ann-
Sofie inte är närvarande så kan ej ytterligare information ges.  
Styrelsen kommer att arbeta med årsmötet och planeringen av detta vid 
arbetsmötet imorgon 2010-03-20. Verksamhetsberättelsen, kallelse/dagordning 
och förslag från styrelsen är i stort sett klara och ska in för tryck under nästa 
vecka. 

 
Rikskonferensen 2011. Kalmar har tackat ja och har haft en del kontakt med 
Rebecca. 
 
Rikskonferensen/Tema Hörsel 2012. Linköping är intresserade av att arrangera 
men önskar en officiell inbjudan. Jonas tar upp detta med STAF och SMAF.   

  
 
§ 46 SvAf’s Nationella forskningsråd 

Forskningsrådet har planerat möte till den 3 maj 2010 i Göteborg då det kommer 
att planeras inför en eventuell forskningsdag öppen för alla och diskutera 
utbildning. 
 
 

§ 47 Stipendieansökningar 
Annika Johansson, Länssjukhuset i Jönköping, ansöker om stipendium för 
deltagande i Workshop in Advanced Diagnostics in Audiological Practice, KS i 
Stockholm. 
Styrelsen beviljar 5000 kr.   
 
Emma Larsson, Länssjukhuset i Jönköping, ansöker om stipendium för 
deltagande i Workshop in Advanced Diagnostics in Audiological Practice, KS i 
Stockholm. 
Styrelsen beviljar 5000 kr.  
 
Susanne Eriksson, Audionomerna Sweden, ansöker om stipendium för 
deltagande Audionomdagarna i Västerås. 
Styrelsen beviljar ej enligt de beslut som tidigare tagits om att inte bevilja 
stipendium för deltagande i Audionomdagarna. 
 
Pia Skog, Audiologiska avd. Lund, ansöker om stipendium för deltagande i CI 
konferens i Stockholm 2010-06-30 till 2010-07-03.  
Styrelsen beviljar 5000 kr.  
 
 

§ 48 Övriga frågor 



Arkivering av dokument. Azar har kontaktat TAM-arkivet, som är en ideell 
förening kopplad till bl.a. SACO, om att lagra SvAf’s dokument hos dem. Att 
lagra 4-5 hyllmetrar kommer att kosta 4000-6000 kr i en engångskostnad och 
sedan några hundra kronor per år. Jonas tror att det kan röra sig om maximalt 10 
hyllmeter för föreningens dokument. TAM-arkivet sorterar även materialet.  
Styrelsen tycker att detta är en klart bra lösning och därför kommer Anki att ta 
kontakt med TAM för ett fysiskt möte. Jonas, Azar och Margareta kommer att 
skicka pärmar med DHL till TAM och Christina Wanberg-Långh kommer att få 
göra detsamma med det hon har hemma hos sig. 
Det finns möjlighet att förlägga konferenser hos TAM så Anki undersöker om 
detta kan passa för SvAf’s höstmöte.  

 
 Antal telefonmöten utökas för att underlätta styrelsearbetet. 
 Planerade telefonmöten: 
 4 maj 2010 kl 19.00 
 15 juni 2010 kl 19.00 Konstitueringsmöte 
 13 september 2010 kl 19.00 
 

Sekreterardator. Då Annika Björk avgår från styrelsen from årsmötet behövs en 
ny sekreterardator. Annika önskar behålla den dator hon har idag och betalar 
därför restvärdet för denna. Ny sekreterardator inköps. 
 
NOAS är en studentgrupp för audionomstuderade i hela landet. De har ännu inte 
kunnat engagera Stockholm men övriga studieorter är med.  
SvAf tycker arbetet som studenterna påbörjat är intressant men påpekar att de 
som egen förening inte kan få stöd från SvAf med ex. resor för fysiska möten. 
Jonas meddelar detta åt studenterna i Lund för vidarebefordran till övriga inom 
NOAS. 

 
 
  
§ 49 Nästa möte 
 Telemöte 4 maj 2010 kl 19.00 
 Styrelsemöte 25 maj 2010 kl 18.00 i Västerås inför Audionomdagarna. 
 Årsmöte 27 maj 2010 kl 15.45 Aros Congresscenter i Västerås. 
 
 
§ 50  Mötet avslutas 
 Jonas tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………                                                          ……………………….. 
Jonas Brännström              Margareta Widman Notsten 
Ordförande               Sekreterare 


