
 
 

Protokoll styrelsemöte 
2011-05-24 kl 17.00   
Stadshotellet Kalmar 

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

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

§ 117 Mötet öppnas 
 Jonas hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
§ 118   Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkännes med två ytterligare frågor.  
  
§ 119 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkännes. 
 
§ 120 Ekonomi 

Revisonsberättelsen visar på inga konstigheter. Revisorn kommer ha kontakt 
med Azar löpande för att hjälpa till mer. 

 
Styrelsen har beviljat mycket stipendier och fakturor för konferensen vilket 
märks på kontot.  
SMAF har fortfarande inte betalat de pengar från förra konferensen. Azar har 
varit i kontakt med SMAF och får nu ta en förnyad kontakt. 
 

§ 121 Hemsidan 
Kaarina vill ha protokoll från tidigare möten att lägga ut på hemsidan. Margareta 
kommer att skicka dessa till henne. 
På hemsidan är ännu ingen sida är låst men Kaarina jobbar på detta. Nya 
hemsidan har annars fått positiva reaktioner från flera håll. 
Kaarina vill att vi ska kunna logga in på kalendern Google för att lägga in 
viktiga evenemang och händelser. 
Katarina vill även kunna länka till SvAf’s Facebook konto men detta verkar ej 
gå att göra i nuläget. Hittills är vi 161 medlemmar på Facebook. 

 
§ 122 Tidningen 
 Heléne visar hur den nya tidningen ser ut. Tidningen kommer ut inom kort. 



 Helene visar också det bildspel som ska rulla i montern under dagarna i Kalmar. 
 Nya ordföranden ska skriva Styrelsen har ordet för nästa tidning. 
 
§ 123 Medlemsfrågor 

611 aktiva medlemmar varav 32 är pensionärer och 33 är studenter. Det finns 
även 7 st som är prenumeranter på tidningen. En de medlemmar har försvunnit 
och nya tillkommit. Ann-Sofie kör nu med nya dosan vilket underlättar mycket.  
 

§ 124 Rapporter/Brev/Inkomna remisser 
Silverörat har deadline den 2 september 2011 för nomineringar. Vi tycker det 
kan vara dags för en audionom att få utmärkelsen. 
SAS. Jonas sitter kvar i styrelsen för SAS och SvAf kommer även i 
fortsättningen att bekosta hans resor till möten för SAS. 
Medicinskt kunskapscentrum. KVÅ koder som ska in till SoS. 
Arne Leijon har skickat ett mail om att det finns ett behov till en genensam sida 
om vad som krävs för en bra hörselvård mm och detta kan vara något vi ska titta 
vidare på. 
Facebook. Det har inkommit en förfrågan från ICF för en enkät för audionomer 
som har mer än 5 års erfarenhet med hörselrehabilitering. Vi konstaterar att det 
är svårt att få ut ett utskick på detta sätt. Eventuellt kan vi kolla med Resia om 
de kan vara till hjälp. 
Annette Roos har mailat om möjligheten till att ge audionomer som gått 
vaxborttagningskurs rätten att skriva ut Terracortrildroppar till patienter. Åsa 
kollar med SoS om hur detta förhåller sig. 
 

§ 125 Rikskonferensen 2011 och 2012 
Linköping 2012. Kontraktet är skrivet och Jonas ska skriva under detta. 
Planeringarna fortskrider. 

 
§ 126 SvAf’s Nationella Forskningsråd 
 Inget nytt. 
 
§ 127 Stipendieansökningar 
 Helena Stålnacke, Örebro. Styrelsen beviljar 5000 kr.  

Marie Öberg, Linköping. Styrelsen vill ha en mer fullständig kalkyl så tar vi 
upp frågan vid nästa möte. 

 
§ 128 Övriga frågor 

Medlemsregistret är i nuläget kostnadsfritt och Ann-Sofie vill kunna ha en 
betaltjänst med vilken det går att skicka mail till medlemmarna. Kostnaden är  
1300 kr/år. Vi kommer att uppmana medlemmarna på hemsidan, tidningen och 
Facebook om att uppge sin mail för att kunna få meddelanden från styrelsen och 
kallelse till årsmöte. Vi kommer att sluta med vanlig post i dessa fall. Styrelsen 
beviljar detta och Ann-Sofie beställer tjänsten. 
SMAF. Heléne talar med Elina om detta med pengarna som inte kommit in till 
SvAf ännu. 
  

§ 129 Nästa möte 
 Styrelsemöte konstituerande möte tisdag den 14 juni kl 19.30. 
  



§ 130 Mötet avslutas 
 Jonas tackar och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………                                                          ……………………….. 
Jonas Brännström              Margareta Widman Notsten 
Ordförande               Sekreterare 


