Styrelsemöte
2010-10-29 kl 10.00
TAM-arkivet i Bromma
Närvarande: Katarina Helleberg, Heléne Hjertman, Margareta Widman Notsten, Anki
Wiederkehr, Azar Zandi.

§ 45

Mötet öppnas
Jonas är sjuk och kan inte närvara vid mötet varför Anki väljs till
mötesordförande. Anki hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 46

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes med två övriga frågor.

§ 47

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkännes.

§ 48

Ekonomi
Azar meddelar att ekonomin är god .
Katarina och Heléne behöver nya datorer och köper dessa själva och fakturerar
SvAf.

§ 49

Hemsidan
Tanken är att byta web hotel så Katarina jobbar vidare på detta. Annars inget
nytt.

§ 50

Tidningen
Shing Huang, leg. audionom, har mailat Heléne om artikeln som Reza hade
skrivit ang. krav på praktikår. Shing tycker att det kommer att påverka
yrkeskåren negativt om det införs. Hon tycker att detta kräver mer underlag för
ett beslut i denna fråga. Frågan kommer upp i tidningen med svar från både
Reza och Jonas.
Ann-Marie Andela vill göra en intervju till tidningen, med sin verksamhetschef
ang. att Västra Götaland ska ta bort allt från privata aktörer.

§ 51

Medlemsfrågor

Ann-Sofie är inte närvarande varför vi får återkomma till medlemsfrågor vid
nästa möte.
§ 52

Rapporter/Brev/Inkomna remisser
Satu Turunen Taheri som ska vara representant för SvAf i Referensgrupp
vårdval. Hon har varit på ett första möte. Styrelsen godkänner hennes
representantskap.
Rebecca Johansson undrar om en liknande enkät som Audionombarometer för
Tema Hörsel. Att på detta sätt undersöka var audionomerna vill ha på
audionomdagarna/Tema Hörsel. Katarina pratar med Rebecca och lägger till
detta till det arbete med dokument om Tema Hörsel till hemsidan.
SAS. Pia Juhlin kontaktar Ove Sandin för att lägga upp en plan för framtida
möten. Planer var att träffas i höst. Audiologisk dag hålls i Stockholm i
november 2010.
NAS planerar för årsmöte och konferens på Svalbard i Norge. Ämnet skulle vara
audiologi i utkanterna men om det är svårt att få folk att komma till Svalbard så
lägger de mötet på en mer civiliserad plats. Vi kommer att kunna skicka en
representant till Svalbard och tycker att ämnet är intressant.
Ersättning för förlorad inkomst. Azar har undersök möjligheten till att ge
styrelsen ersättning för förlorad inkomst, när den närvarar vid olika möten, med
revisorn. Detta går ej utan att SvAf skulle få betala både arbetsgivareavgift och
moms. Det skulle bli allt för dyrt.
NOAS. Studentföreningen söker bidrag för resor till möte i Stockholm.
Styrelsen beviljar att de får skicka in reseräkning till Azar i efterhand.

§ 53

Rikskonferensen 2011 och 2012
Kalmar 2011. Inget nytt. Styrelsen diskuterar om att det inte ska anlitas någon
central konferensbyrå för att på så sätt behålla den lokala kännedomen. Vi pratar
med Rebecca om en uppdatering av innehållet i ”pärmen”. Katarina börjar titta
på ett dokument att sätta på hemsidan.
Linköping 2012. Planeringen framskrider.

§ 54

SvAf’s Nationella Forskningsråd
Inget nytt.

§ 55

Stipendieansökningar
Satu Turunen Taheri har beviljats resestipendium till Nya Zeeland men denna
resa blir ej av. Nu söker Satu om resestipendium för fältstudier Kenya med
fokus på bl.a.hur hörselvården har utvecklats de senaste 5 åren, teleaudiologi
samt sambandet malariabehandling och hörselnedsättning. Styrelsen beviljar
resestipendium på 5000 kr.
Ulrika Olofsson, Linköping, söker resestipendium för att delta i
Världstinnituskonferensen i Brasilien 16-19 mars 2011. Styrelsen beviljar
resestipendium på 5000 kr. Ulrika uppmanas inkomma med specificerade
kostnader för resan.

§ 56

Övriga frågor
Heléne har deltagit i projektet Hjälpmedel – en förutsättning för delaktighet
och god livskvalitet. Det är ett 3 årigt projekt som ska vara klart i januari 2011.
Projektet har bekostats med pengar från Allmänna Arvsfonden. Det färdiga

resultatet ska nu ut till allmänheten. Det kommer framför allt att vara en
verktygslåda för ex. handikappsförbundet. Det går att se på deras hemsida:
www.handikappsforbunden.se En slutkonferens kommer att hållas den 7
december 2010. Materialet ska sedan ut i landet och bl.a. ABF ska kunna jobba
med det i cirkelform.
Styrelsen har ordet i Audionomtidningen ska nästa gång skrivas av Åsa.
Deadline 22 januari 2011.
Margareta skriver den till våren med deadline i april 2011. Katarina skriver den
för höstnumret med deadline i augusti 2011.
§ 57

Nästa möte
Telefonmöte 7 december 2010 kl 19.30
Styrelsemöte 25 – 26 februari 2011. Förslag på att detta skulle vara i Luleå.

§ 58

Mötet avslutas
Anki tackar och avslutar mötet.

…………………………
Anki Wiederkehr
Ordförande

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

