Protokoll
styrelsemöte
Västerås 2010-05-25
Närvarande: Ann-Sofie Andertoft, Jonas Brännström, Heléne Hjertman, Rebecca Johansson,
Margareta Widman Notsten och Anki Wiederkehr

§ 66

Mötet öppnas
Jonas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 67

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med två övriga frågor.

§ 68

Föregående protokoll
Föregående protokoll är ej klart och denna kommer att tas upp på nästa
styrelsemöte.

§ 69

Ekonomi
Azar är på semester och därför tas ekonomifrågan ej upp på detta möte. Jonas
kommer att ta upp budgeten på årsmötet. Revisorerna har godkänt
årsredovisningen för 2009.

§ 70

Hemsidan
Katarina är på semester.

§ 71

Tidningen
Utlagt på hemsidan finns nu information om hur en artikel till tidningen ska
utformas. Denna information kommer även med i nästa nummer av tidningen.

§ 72

Medlemsfrågor
Frågor har uppkommit om hur det går till att betala medlemsavgiften senare än
31/1. Vi lägger en uppmaning på hemsidan om att man i dessa fall meddelar sin
adress och mail till Ann-Sofie.

§ 73

Rapporter/Brev/Inkomna remisser

Silverörat. Sista dag för nominering är den 3 september 2010. Detta ska
inlämnas till SAS. Nomineras kan personer som är verksamma inom audiologin
och som på ett bra sätt hjälper till att föra fram audiologin.
NAS. Rebecca ska närvara vid NAS som för närvarande har 29
medlemsföreningar. Den nya läroboken, NLA, säljer bra i Norge, Sverige och i
Finland.
Tidskriften, International Journal of Audiology, går bra och citat ur den används
mycket. Det pågår fortfarande en tvist med den tidigare förläggaren Decker.
Det går att prenumerera på tidskriften för medlemmar till någon av
medlemsorganisationer inom NAS.
Framtida kongresser:
Barnaudiologi, BARNAS, hålls den 3 - 5 september 2012 i Örebro. 2014
kommer en konferens att hållas i Finland men där är plats ännu ej bestämd.
Angående den audiologiska aktiviteten i de nordiska länderna så ser NAS
allvarligt på tendensen till fragmentisering som syns i samtliga nordiska länder
där olika organisationsmodeller provas. NAS tar tacksamt emot förslag på
projekt och har ekonomiska medel till att stötta dessa.
Brev till Ove Sandin från SAS om dagens och framtidens hörselvård och att de
inte kunde delta i runda bordssamtalet som Svensk Hörsel inbjudit till. Detta
pga. att inbjudan inkommit med för kort varsel.
Runda bordsamtal med Svensk Hörsel. Flera deltagare var inbjudna och de
olika inblandade fick presentera sina åsikter. SvAf deltog med två
representanter, Heléne Hjertman och Ann-Sofie Andertoft, under den första
timmen men kunde ej delta under hela samtalet pga. eget styrelsemöte inför
Audionomdagarna. Övriga föreningar som deltog var: SPAF, STAF, SMAF, Hi,
Hrf, Unga hörselskadade och Svensk Hörsel.
Styrelsen diskuterar att eventuellt skriva en artikel i SPAF’s tidning om vad en
audionom gör då det verkar råda lite tveksamheter om detta. Vi återkommer i
frågan.

§ 74

Rikskonferensen 2010 och 2011
Vi väntar på ett nytt kontrakt för underskrift av Kalmar och Jonas. Eventuellt
kommer någon representant för Kalmar till Västerås och då kan Rebecca ta
kontakt. Eventuellt även en presentation av Kalmar på Audionomdagarna.

§ 75

SvAf’s Nationella Forskningsråd
Forskningsrådet ska eventuellt åka till Kroatien med pengar från Stingerfonden.
Målet är att utforma en projektplan för att kunna anställa en forskare.

§ 76

Stipendieansökningar
Inga stipendieansökningar.

§ 77

Hedersgaffeln
2010 års Hedersgaffel går till Annika Eliasson, Sunderby sjukhus, Norrbottens
Läns Landsting.

§ 78

Övriga frågor
TAM-arkivet. Anki har haft kontakt och vi kommer skicka våra pärmar dit. Vi
beslutar senare när detta ska ske senare.

Reza Zaranoe från behörighetsutredningen. En fundering har uppkommit om
att hantera frågan om ett års praktik inför legitimation. Heléne undersöker med
Reza om hur snabbt svar som krävs. Vi måste kontakta utbildningarna angående
denna fråga och ta upp det på årsmötet.
§ 79

Nästa möte
Årsmöte 27 maj kl 15.45.
Styrelsemöte, konstituerande, 15 juni 2010 kl 19.00, telefonmöte.

§ 80

Mötet avslutas
Jonas tackar och avslutar mötet.

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

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

