
 
 

Protokoll styrelsemöte 

2011-03-29   

Telefonmöte 

 
Närvarande: Jonas Brännström, Katarina Helleberg, Heléne Hjertman, Åsa Hultberg, Rebecca 

Johansson, Margareta Notsten, Anki Wiederkehr, Azar Zandi 

 
§ 87 Mötet öppnas 

 Jonas hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 88   Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkännes med en övrig fråga. 

  

§ 89 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll godkännes. 

  

§ 90 Ekonomi 

Azar har talat med revisorn om att ta hand om fler uppgifter än tidigare. Detta 

skulle innebära bl.a. att namnen på nya medlemmar skulle komma att skickas till 

Ann-Sofie löpande. Dessutom skulle revisorn kontrollera löpande uppgifter 

medan Azar även fortsättningsvis gör utbetalningarna. Revisorn kommer att 

kontakta Azar om kostnaderna för denna service. 

Inga aktuella siffror finns då Azar inte kommer åt detta i datorn just nu. 

 

§ 91 Hemsidan 

Katarina har bytt web-hotel och gör en ny version av hemsidan. Det gamla web-

hotellet är uppsagd från 1 maj 2011. Den nya hemsidan har ett skydd som 

innebär att känsliga uppgifter endast kan nås efter inloggning. Katarina tycker 

att detta web-hotell har ytterligare många bra funktioner. Just nu provar hon sig 

fram och sedan kommer hon att meddela när det närmar sig att byta. 

 

§ 92 Tidningen 

Heléne har inte så mycket nytt att berätta om. Redaktionen jobbar på och Jonas 

skriver styrelsen har ordet till nästa nummer. Nästa nummer är ett 

jubileumsnummer då SvAf fyller 50 år i år. 

  

§ 93 Medlemsfrågor 

 Ann-Sofie är ej närvarande och kan därför inte uppge hur det ser ut i nuläget. 

 



§ 94 Rapporter/Brev/Inkomna remisser 

SAS årsmöte 17 mars 2011. Ca 20 personer närvarade på Hrf och Stefan 

Stenfelt valdes in i SAS styrelse. Jan-Erik Engblom avgick. Mötet beslutade att 

avgiften för Audiologiska Dagen kommer att höjas.  

SAS vill göra ett utskick för SAS dagen i höst, tillsammans med tidningen och 

det finns inget som hindrar detta. Jonas mailar Ulrika Brännström att hon ska 

kontakta Heléne i ärendet om ett särskilt blad som ska ligga i tidningen. 

Satu Turunen Taheri angående Förskrivningsprocessen för HI. Satu tackade för 

kommentarer till detta dokument och vill att vi tar en ytterligare titt på 

dokumentet.  

KVÅ koderna med Annette Roos där hon trodde att de bara kunde ha kontakt 

med Jonas så skulle han fixa detta men det är en uppgift för gruppen som tagit 

upp frågan att göra en sammanställning som vi i styrelsen kan titta närmare på. 

Utredning om Kompetens och ansvar som vi hade en möjlighet att yttra oss om 

har Jonas och Margareta tittat närmare på. Vi lämnar inget svar då det inte fanns 

något att kommentera med relevans för audionomer. 

Mail från audionomerna i Stockholm med en vädjan om hjälp angående Fritt 

vårdval. Beslutet om detta skulle tas i mitten av februari 2011 men detta 

behövde utredas ytterligare och beslutet sköts upp. Jonas skriver ett brev från 

SvAf om konsekvenserna av ett beslut som detta innan den 14 april 2011 då 

frågan ska upp till beslut på nytt. 

NOAS ska ha en presentation i tidningen som de önskar ha som en dialog. Jonas 

har hänvisat till Sofie Lood. 

Marianne Yxell har städat i arkivet av tidningar och enligt TAM arkivet vill de 

bara ha två exemplar. Tre exemplar kommer att sparas hos Yxells i deras 

källare. Marianne kontaktar Azar om kostnaderna för frakten. 

Sven Alván på HI jobbar med någon slags inventering och har hört av sig till 

Jonas om hur många audionomer det finns i Sverige. Jonas hänvisar till SoS 

register. 

Rebecca har skickat ett brev till Svensk Hörsel. Svaret från dem är att de inte 

förstår vad vi syftar på. Vi refererar till brevet från Oticon men vi väljer att inte 

låta Svensk Hörsel ta del av detta brev. Vi avvaktar om det skulle komma upp 

någon ny debatt om detta framöver. 

 

§ 95 Rikskonferensen 2011 och 2012 

Kalmar 2011. 111 deltagare och fyra utställare är anmälda i nuläget. 

Planeringarna fortskrider och Rebecca håller kontakten med arrangörsgruppen. 

Linköping 2012. Planeringarna fortskrider och de har kommit en bit på väg. 

Heléne tar upp om kontrakten vid nästa möte 

 

§ 96 SvAf’s Nationella Forskningsråd 

 Inget nytt i nuläget. 

 

§ 97 Stipendieansökningar 

Kerstin Nohlgård, Stockholm, ansöker om resestipendium för deltagande i 
International Conference on Acoustic Neuroma i Los Angeles, USA, 28/6-1/7 
2011. Styrelsen beviljar 5000 kr. 

Ulla Lindblad, Stockholm, ansöker om resestipendium för deltagande i 
International Conference on Acoustic Neuroma i Los Angeles, USA, 28/6-1/7 
2011. Styrelsen beviljar 5000 kr. 



Katarina Svensson, Agneta Sääv, Marie Wennerberg och Mahnaz H Rudqvist, 

Linköping ansöker om stipendium för att kunna delta vid Audionomdagarna i 

Kalmar i maj 2011. Beviljas ej då styrelsen inte beviljar stipendium för 

deltagande vid våra egna konferenser. 

Sofie Fredriksson, Göteborg ansöker om stipendium för att åka till konferensen 

"First International Conference on Cognitive Hearing Science for 

Communication" 19-22 juni i Linköping. Styrelsen beviljar 5000 kr. 

  

 

§ 98 Övriga frågor 

Lisa Sundström står som ansvarig för vårt organisationsnummer. Azar 

kontaktar Skatteverket om att ändra detta. 

 

§ 99 Nästa möte 

 Telefonmöte den 26 april 2011 kl 19.00. 

 

§ 100 Mötet avslutas 

 Jonas tackar och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………                                                          ……………………….. 

Jonas Brännström              Margareta Widman Notsten 

Ordförande               Sekreterare  

 

  


