
 
 

Protokoll styrelsemöte 

2011-04-26 kl 19.00   

Telefonmöte 

 
Närvarande: Ann-Sofie Andertoft, Jonas Brännström, Katarina Helleberg, Heléne Hjertman, 

Åsa Hultberg, Rebecca Johansson, Margareta Notsten, Anki Wiederkehr, Azar Zandi 

 

 

 

§ 101 Mötet öppnas 

 Jonas hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 102   Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkännes med två ytterligare frågor.  

  

§ 103 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll godkännes. 

 

§ 104 Ekonomi 

Azar kommer fortfarande inte åt kontot pga. att dosan som hon har till kontot 

har låst sig. Hon tar kontakt med ansvarig på banken för att försöka lösa detta. 

Bokslutet är klart. Azar återkommer per mail om uppgifterna när det löst sig. 

 

§ 105 Hemsidan 

Inget nytt sedan sist. Katarina lägger ut på den nya sidan allt eftersom och till 

den 1 maj bör det vara klart. 

 

§ 106 Tidningen 

Heléne efterlyser hur SvAf grundades. 

Ramesh Zarenoe disputerar den 12 maj 2011 och vi ska försöka få in detta i 

tidningen. 

Artikeln från SvAf och Svensk Hörsel ska in i tidningen. Katarina lägger ut på 

hemsidan och vi lägger ut på Facebook också så att alla vet hur det ligger till 

inför Kalmar. 

SAS ville ha ett utskick med i tidningen men Heléne har ej haft kontakt med 

Ulrika Brännström än. Heléne kollar upp detta så det kommer med i tidningen. 

Plagiat av artikeln i förra numret av tidningen och Jonas har kollat upp detta och 

mailat personen som undrat över frågan. 

 



§ 107 Medlemsfrågor 

Ann-Sofie vet ej hur det ser ut då dosan ej finns tillgänglig. Vi hoppas detta 

ordnar sig innan tidningen ska ut. Vi återkommer till detta. 

 

§ 108 Rapporter/Brev/Inkomna remisser 

Hälso och sjukvårdsnämnden i Stockholm har fått mail av SvAf angående 

auktorisationen. Mailet har gått ut till tre politiker i denna nämnd. Beslutet om 

Auktoriseringen klubbades dock igenom trots att vi skrivit en protest. 

KVÅ koderna skickar Jonas vidare till A-S och det är de som tagit upp frågan 

som ska sammanställande. 

Silverörat.  Nomineringar ska ha inkommit innan den 2 sep 2011. Heléne tar det 

till tidningen. 

Möte med Framtidsgruppen i Stockholm den 13 apri 2011l. Gruppen jobbar 

vidare på en ny enkät som ska ut till audionomerna i Sverige. Vi vet ej riktigt 

när men Heléne tar med en notis om detta i tidningen. 

 

§ 109 Rikskonferensen 2011 och 2012 

Kalmar 2011 har fått många anmälningar av deltagare. Rebecca frågar de 

utställare som är anmälda om att eventuellt komma med utställningsföremål från 

förr. 

Resia vill gärna presentera sig för SvAf på tisdag den 24 maj och detta är ok. 

Rebecca kollar möjligheten till att ha en hörna att sitta ner med medlemmarna 

intill vår monter och vad detta skulle kosta. 

Paneldebatten som Jonas håller i kommer att hållas i 2 tim. Frågor har inkommit 

bl.a på Facebook.  

Linköping 2012. Heléne meddelar att kontraktet är på gång och att planerna 

fortskrider. Svensk Hörsel önskar ett möte med ansvariga för Tema Hörsel 2012 

och kommer att bjudas in till möte framöver. 

 

§ 110 SvAf’s Nationella Forskningsråd 

 Inget nytt. 

 

§ 111 Stipendieansökningar 

Sofie Fredriksson har frågat om hon kan få ytterligare 1200 kr som är momsen 

på anmälningsavgiften som hon inte ansökt om. Vi har redan beviljat 

maxbeloppet 5000 kr. 

Katarina ändar i texten på hemsidan om att stipendieansökan behandlas löpande 

men ej i efterhand. 

 

§ 112 Hedersgaffeln 

Årets hedersgaffel kommer att tilldelas Lena Johansson, barnaudionom på 

Centrallasarettet i Växjö. Rebecca kollar med kollegorna i Växjö om Lena ska 

närvara i Kalmar. 

 

§ 113 Mötet med Svensk Hörsel 

Margareta och Heléne har träffat Svensk Hörsel för ett första möte om 

framtidens Audionomdagar och Tema Hörsel. Vi ska fortsätta diskussionen med 

Svensk Hörsel men en viktig fråga är att fundera över vem som äger 

konferensen. Diskussionen med STAF och SMAF är viktig i detta sammanhang. 

Möte med Svensk Hörsel planeras Still hösten. 



 

§ 114 Övriga frågor 

Varför kommer kallelse med snigelpost när det finns e-mail. Katarina har fått ett 

mail om detta. Vi jobbar vidare med att försöka få in en komplett maillista på 

våra medlemmar. Vi ska uppmana medlemmar til att skicka uppgifter om 

mailadress. Uppmaningen ska finnas på hemsida, Facebook och i tidningen.  

Hrf fyller 90 år 2011. Ann-Sofie fixar blommor från SvAf och uppvaktar. 

 

§ 115 Nästa möte 

 Styrelsemöte tisdagen den 24 maj 2011 kl 17.00 på Stadshotellet i Kalmar. 

  

§ 116 Mötet avslutas 

 Jonas tackar och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jonas Brännström              Margareta Widman Notsten 

Ordförande               Sekreterare  

 

  

 


