
 
 

Dagordning styrelsemöte 
2011-02-04   

Ebbenjarka, Luleå 
 

Närvarande: Ann-Sofie Andertoft, Jonas Brännström, Katarina Helleberg, Rebecca 
Johansson, Margareta Notsten, Anki Wiederkehr, Azar Zandi  

 
 
§ 73 Mötet öppnas 
 Jonas hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
§ 74   Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns med tre ytterligare frågor. 
 
§ 75 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkännes. 
  
§ 76 Ekonomi 
 Bokföringen är helt ej klar. Azar har bokat tid med revisorn.  
 

Styrelsen beslutar att Ann-Sofie Andertoft ska kvittera ut en dosa från Swebank 
för Svenska Audionomföreningen, organisationsnummer 893202-8619. Ann-
Sofie Andertoft ska på detta sätt kunna få tillgång till alla våra konton på 
Swedbank. Azar Zandi har också tillgång till dessa konton och ska även 
fortsättningsvis ha detta.  

 
§ 77 Hemsidan 

Katarina vill hitta ett annat webhotell som vi kan ha inloggningar till. Hon testar 
olika varianter för att hitta rätt och återkommer i frågan.  

 
§ 78 Tidningen 
 Heléne är ej närvarande pga. sjukdom.  

Tomas Tengstrand ska få ett mailsvar på det mail han skickade till Azar 
angående den artikel han skrev i Auris nr 6/2010, som Azar hade kommenterat i 
förra Styrelsen har ordet. 
Jonas skriver nästa Styrelsen har ordet. 

 
§ 79 Medlemsfrågor 
 Det kommer in flera studentmedlemmar vilket är positivt. 



 
Auris kommer att bjuda SvAf’s medlemmar på tidningen ytterligare ett år vilket 
styrelsen tycker är positivt. 
 
Inför anmälan till Audionomdagarna 2011 i Kalmar påpekar Katarina om att det 
är viktigt att uppge medlemsnummer. 

 
§ 80 Rapporter/Brev/Inkomna remisser 

Stefan Andersson, Auris, har kontaktat Jons om det temanummer de avser ha i 
tidningen som ska ta upp utbyte av web-baserat material. Katarina har svarat 
honom om hur webben fungerar för oss och hur mycket den nyttjas av 
medlemmarna. 
Förskrivningsprocessen. Satu Turunen Taheri har varit på möte och vill ha 
synpunkter på det dokument som lagts fram. Detta dokument är en revidering av 
ett befintligt dokument som ska kunna läsas av patienter. Satu har haft en del 
åsikter om texten som vi har tittat på och godkänt.  
SAS. Jonas sitter med som representat för SvAf varför föreningen vid behov 
kommer att betala Jonas resor till möten. Hösten 2011 anordnas SAS-dagen med 
Tema barn och Tillgänglig skola - eftergymnasiala studier. Förmodligen 
kommer den att hållas i Stockholm för att det ska vara mer tillgängligt. 
NAS konferensen kommer att hållas den 22 september 2011 på Svalbard. 
Rebecca undersöker om hon kan åka. 
SIS översättning av ny EUstandard för Hörselvårdstjänster. STAF vill 
översätta detta dokument och vi beslutar att till ev. kostnader i samband med 
detta kan vi bidra för en del. 
KVÅ-koder. Anette Roos har mailat Jonas om att få SoS att kolla på koder för 
diagnoser men detta ska enligt henne gå genom styrelsen. Vi skickar frågan 
tillbaka om att de ska komma med ett förslag som vi i styrelsen kan ta ställning 
till.   

 
§ 81 Rikskonferensen 2011 och 2012 

Kalmar 25 - 27 maj 2011. Vi har kollat länken men den finns inte ute på 
www.svaf.nu då det inte finns något färdigt program ännu. Arrangörerna har 
svårt att få föreläsare. Det kommer att hållas en paneldebatt som Jonas är 
tillfrågad om att leda och Jonas har tackat ja till detta.  
NOAS vill gärna tala och presentera sin förening och styrelsen beslutar att de 
ska få delta på torsdagen och ha en presentation på ca 20 min. Deltagande under 
dagen för 2 personer bekostas av styrelsen.  
Tema Hörsel Linköping 2012. Då Heléne inte är närvarande så vi har inget nytt 
att rapportera. Det vi vet är att det finns en arbetsgrupp för detta som har 
kommit en bit i planeringen. 
 
När det gäller ett ev. anlitande av en konferensbyrå som ska ta en del av arbetet 
på rikskonferenserna, ska Rebecca ta in nya offerter på konferensbyråer för 
arrangemang och genomförande. 
 

§ 82 SvAf’s Nationella Forskningsråd 
Detta råd är i nuläget vilande. Just nu finns det åtta disputerade audionomer och 
ca 10 personer som forskar.  

 



§ 83 Stipendieansökningar 
Susanne Eriksson, Audionomerna Sweden i Helsingborg. De önskar anordna 
en föreläsning för alla audionommottagningar i Skåne med Marie Grunditz och 
Tomas Tengstrand. Föreläsarna kommer att kosta 6000 kr vilket styrelsen 
beslutar att bevilja i bidrag under förutsättningar att övrigt är till 
självkostnadspris. 
Ida Hansson och Emma Wihlborg Svensson, studenter i Lund, ansöker om 
bidrag för att studera i Southhampton under drygt två veckor. Det sökta bidraget 
är på 9000 kr/person. Om Emma är medlem i SvAf  kommer styrelsen att bevilja 
2500 kr/person.   
Eva Bergman Råberg, Helene Örtegren Desai, Audionommottagningen i 
Ljungby, ansöker om resestipendium för deltagande i International Conference 
on Cognetive Hearing Science for Communication, som hålls i Linköping i juni 
2011. Styrelsen beslutar att bevilja 5000 kr/person. 
NOAS. Studentföreningen NOAS ansöker om resebidrag för att kunna åka på 
möte i Göteborg 1 – 3 april 2011. Styrelsen beslutar att meddela NOAS att resa 
på billigast sätt och skicka in reseräkning till Azar. 
Åsa Maria Forsberg. Ansöker om SvAf stipendium för att genomföra ett 
projekt som hon kallat Hörselscreening av nyfödda: En fördjupning i metodik, 
praktik och betydelse i ett internationellt perspektiv. Projektet kommer att 
genomföras i både USA och Bangladesh.  Styrelsen beviljar stipendium på 2500 
kr. 
 

  
 § 84 Övriga frågor 

Styrelsearbetet. Då styrelsearbetet blir mer och mer inriktat på att delta i olika 
arbetsgrupper och närvara i möten med avsikt att ta till vara audionomernas 
intressen så blir även arbetsbördan stor för styrelsen. Azar kollar med sin revisor 
om denne kan ha hand om den ekonomiska delen och samma gäller att någon 
har hand om jobbet som medelmsregistrerare/utskicksansvarig.  
Framtidsgruppen kommer att göra om Audionombarometern relativt snart och 
arbetet med detta pågår. Jonas skriver en veteskaplig artikel om 
Audionombarometern. Han har också blivit intervjuad av Auris om enkäten och 
detta kommer i nästa nummer av tidningen. 
Arkivering av audionomtidningen. Marianne Lyxell meddelar att förrådet av 
Audionomtidningen som finns i förvaring börjar vara fullt. Styrelsen meddelar 
Marianne att vi kan spara två exemplar av tidningen för lagring hos TAM. Det 
finns nummer från 1997 och framåt i förrådet.  
TAM. Vi kommer att skicka mer material till dem och det är viktigt att vi 
meddelar Björn Holmberg innan material kommer. 
 
 

§ 85 Nästa möte 
 Telefonmöte 29 mars 2011 kl 19.00 
 Möte 24 maj 2011 kl 16.00 
 
§ 86 Mötet avslutas 
 Jonas tackar och avslutar mötet. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….  ………………………………………… 
Jonas Brännström   Margareta Notsten 
Ordförande    Sekreterare 
 
 


