Protokoll
Styrelsemöte telefon
2010-05-04 kl 19.00 och 2010-05-10 kl 20.00
Närvarande: Ann-Sofie Andertoft, Jonas Brännström, Katarina Helleberg, Heléne Hjertman,
Rebecca Johansson, Margareta Widman Notsten, Anki Wiederkehr, Azar Zandi

§ 51

Mötet öppnas
Jonas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 52

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med en övrig fråga.

§ 53

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§ 54

Ekonomi
De pengar, som av misstag skickats till SMAF har
inte inkommit till SvAf ännu.
Revisorn har varit på semester och Azar har inte kunnat ta reda på vad Annika
ska betala för datorn, som hon önskar köpa loss. Återkommer i frågan.
Några fler medlemsinbetalningar har inkommit direkt till Azar. Ann-Sofie och
Azar stämmer av detta.

§ 55

Hemsidan
Inget nytt annat än dagliga uppdateringar meddelar Katarina. Hon önskar få de
två senaste protokollen från Margareta till att lägga på hemsidan. Katarina
efterlyser även tiderna för manusstopp från Heléne.

§ 56

Tidningen
Nytt nummer är på gång. Redaktionen håller på att sammanställa en typ av
lathud för hur många ord som en artikel ska innehålla för att underlätta för alla
inblandade. Denna ska både presenteras i tidningen samt läggas ut på hemsidan.

§ 57

Medlemsfrågor
Föreningen har nu 574 ordinarie medlemmar, 23 pensionärer och 11 studenter.

§ 58

Rapporter/Brev/Inkomna remisser
Standarden togs upp i SAS men vi i SvAf har inte kunnat yttra oss. SAS skulle
kontakta Stig Arlinger om detta.
Etisk kod. Inger Lindström hade kontaktat Jonas om vad som hände med detta.
Frågan kommer att tas upp som en övrig fråga på Årsmötet. Heléne jobbar på en
presentation.
NOAS har kontaktat Jonas. De har träffats i helgen i Örebro där de valt att bilda
en egen förening. De kan dock söka stipendier av SvAf. NOAS frågar om
möjligheten att ha två representanter närvarande på Audionomdagarna. Vi
beslutar att bjuda in två representanter från Örebro att deltaga på torsdag den 27
maj under hela dagen.
SAS. Inget nytt att rapportera.
NAS. Rebecca har fått klart att hon kan åka på konferensen i Danmark.
Framtidsgruppen. Arbetet med enkäten fortskrider och denna är nu utskickad
till 1006 personer. Hittills har 344 personer besvarat enkäter. Framtidsgruppen
planerar att försöka presentera en del av materialet på Audionomdagarna i
Västerås i maj.
De nordiska länderna har fått inbjudan till Audionomdagarna och bara Norge
har svarat att de önskar komma.
Karin Skoglund står som representant i sortimentsgruppen för tekniska
hjälpmedel. Hon önskar inte stå med som representant. Vi tackar för hennes tid i
gruppen. Anki kollar med Gun Linfors om det finns kvar ett uppdrag.
Petra Bernevik har ett tinnitusnätverk som startat i Göteborg. Nätverket önskar
träffas igen i Västerås och vi kommer att ha poster om detta i SvAf’s monter.
Helene Stålnacke har kontaktat Jonas angående den reviderade kursplanen och
terminsupplägget i Örebro. Jonas tyckte att det var svårt att ha åsikter men
kunde inte se någon progression i det nya.
Arne Leijon, SMAF, har frågor angående eventuellt Tema Hörsel 2012 i
Linköping. De önskar få ett formellt möte inbjudet av Linköping med
representanter från alla föreningar samt Rebecca. Tomas Tengstand från STAF.
Diskussionerna skulle gälla bl.a. riktlinjer för utställarna. Rebecca tar kontakt
med Arne.
Inbjudan till rundbordssamtal från Svensk Hörsel. Framtidens hörselvård ska
diskuteras den 25 maj 2010 kl 17.00 i Västerås. Moderator Anders Hultman.
Syftet är att skapa bred samverkan för utveckling av hörselvården och en hållbar
hörselvård. Detta möte ligger samtidigt som SvAf’s möte och inbjudan har
inkommit ganska sent. Jonas svarar via mail om att vi inte kan delta.
Rikskonferensen och AB Widex. Då Widex även detta år valt att ha program
under föreläsningstid vilket bl.a. föreläsare har opponerat sig emot kommer
SvAf att skicka ett brev till Martin Gyllander och Kristina Brink (marknadschef)
på AB Widex. Vi kommer att uppmana AB Widex till att inte ha program under
föreläsningstid. Kopia till Marie Grunditz och Claes Möller.

§ 59

Rikskonferensen 2010 och 2011
Västerås meddelar att det planeras för föredrag på Widex samtidigt som
föreläsningarna. Ove på Svensk Hörsel har kontaktat Widex om detta. Widex
har kontaktat Ann-Sofie om detta och att de endast önskar tillföra något annat
för deltagarna. Jonas har skrivit till Claes Möller och Marie Grunditz om att det
inte är vår ståndpunkt och att vi tar avstånd. SvAf får skriva ett kontrakt där
utställningstiden finns klart stipulerad.
Hittills är det 170 anmälda.
SRAT vill också ha tid för årsmöte. Ann-Sofie undersöker om en lokal för detta.

§ 60

SvAf’s Nationella Forskningsråd
De har träffats i Göteborg nyligen för att kolla läget runt om i landet. Det
planeras för en workshop under en forskningsdag i april 2011. Förhoppningsvis
blir det en bättre uppslutning denna gång.
Audionomutbildningens grundutbildning i Göteborg öppnar igen 2011 hösten
för intag. Högskoleutvärdering kommer under våren 2011. Ann-Kristin Espmark
och Kim Kähäri kommer att arbeta i Göteborg

§ 61

Stipendieansökningar
Anneli Grosvenier, Audionomerna Sverige AB, har sökt för Nordic Audiology
Collage, GNResound, 23-24 sep 2010. Lottning sker om platserna så om hon
får en plats beviljar vi ett stipendium på 2150 kr.

§ 62

Hedersgaffeln
Vi avvaktar beslut till nästa styrelsemöte. En nominering har hittills inkommit.

§ 63

Övriga frågor
Anki har mailat dem på TAM-arkivet. Vi avvaktar ett svar från dem hur vi ska
göra med alla pärmar och om vi kan ha möte i deras lokaler i höst.

§ 64

Nästa möte
25 maj kl 18.00 i Västerås.

§ 65

Mötet avslutas
Jonas tackar och avslutar mötet.

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

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

