
 
 

Protokoll 

styrelsemöte telefon 

Onsdag 2011-09-13 kl 20.00 
 

Närvarande: Ann-Sofie Andertoft, Katarina Helleberg, Heléne Hjertman, Rebecca Johansson, 
Margareta Notsten, Satu Turunen Taheri, Azar Zandi 

 
 

 
 

§ 31 Mötet öppnas 
 Rebecca hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
§ 32 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkännes med en övrig fråga. 
 
§ 33 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkännes. 
 
§ 34 Ekonomi 

Azar redovisar ekonomin 
 
Audionomdagarna 2011 gick med förlust. Dock har vi hört mycket positiva 
omdömen om konferensen från våra medlemmar och vi behövde inte dra in på 
några aktiviteter trots att vi inte hade några utställande hörapparatfirmor på plats.  
 

§ 35 Hemsidan 
Inget nytt på hemsidan men Katarina vill ha med ett utskick till medlemmarna med 
inloggningsuppgifter att använda till vissa delar av hemsidan. Ann-Sofie och 
Katarina samordnar detta.  
Ny länk för Tema Hörsel kommer inom kort.  
 

§ 36 Tidningen 
Ny tidning på gång men det har varit svårt att få in artiklar vilket har varit lite 
jobbigt för redaktörerna. Bl.a väntar de fortfarande på en utlovad artikel om 
audionomdagarna.  

  
§ 37 Medlemsfrågor 

Nya medlemmar inkommer till SvAf hela tiden. Ann-Sofie har egen dosa och kan 
därför se kontot och tycker det är lättare att sköta utskick och liknande nu. 



Föreningen har 610 medlemmar inkl. 32 pensionärer och 33 studenter. Dessutom 
finns det 10 annonsörer och 7 prenumeranter. 
Mer info bör komma ut om att medlemmarna ska meddela sina mail-adresser.  
Vi ska göra ett försök till att värva medlemmar genom en tävling. Vinsten är en 
resecheck för den som värvat flest medlemmar. Sista dag 1 december 2011 för 
inbetalning för att det ska ge deltagande i tävlingen. Utskick på hemsidan den 1 
oktober 2011. Azar, Katarina och Heléne gör en gemensam skrivelse. 
 

§ 38 Rapporter/Brev/Inkomna remisser 
KVÅ-koderna. Vi tittar närmare på de formuleringar som Satu mailat ut och har 
inget att tillägga i nuläget. Katarina kommer att maila från sin klinik om de kommer 
fram till något mer när de ska diskutera frågan. KVÅ-koderna ska införas i Skåne 
inom kort. 
 

§ 39 Rikskonferensen 2012 
Tema Hörsel kommer att gå av stapeln i Linköping den 28 – 30 mars 2012. 
Arrangörerna kommer att ha ett möte med utställare den 28 september 2011 för 
diskussion. Flera föreläsare har redan bokats, bl.a Lena Adelsohn Liljeroth som ska 
öppningstala. 

  
§ 40 SvAf’s Nationella Forskningsråd 
 Inget nytt har inkommit. 
 
§ 41 Stipendieansökningar 

Lovisa Falkman Johnsson ansöker om resestipendium för att resa till Australien för 
att skriva sin masteruppsats. Styrelsen beviljar stipendium på 5000 kronor. Rebecca 
mailar stipendiaten med en kopia till Azar. 

 
§ 42 Konto för ordförande 

Styrelsen för Svenska Audionomföreningen, beslutar att Rebecca Johansson, 
Swedbank konto. Hon ska ges tillgång till en dosa för att kunna sköta transaktioner 
på detta konto. Till detta konto ska även ett VISA kort i Rebecca Johanssons namn 
knytas.  
 
Som tidigare ska även Ann-Sofie Andertoft, ha en dosa från Swebank för att kuna 
kontrollera inbetalningar på kontot. 
 
Kassören i föreningen Azar Zandi, har även fortsättningsvis tillgång till föreningens 
konton i Swedbank och en dosa för att kunna göra transaktioner på kontona för 
styrelsens räkning. 
 

§ 43 Övriga frågor 
Margareta har fått flera pärmar från Lisa Sundström för arkivering på TAM-arkivet. 
Dessa pärmar innehåller flera års bokföring. Styrelsen beslutar att det är ok att 
kassera postgiroinbetalningsblanketter från åren 1996 – 1998. Övrig skickas till 
TAM-arkivet i Bromma. 
  

§ 44 Nästa möte 
 Nästa möte blir i TAM arkivet i Bromma den 11 – 12 november 2011.  
 
§ 45 Mötet avslutas 



 Rebecca tackar för mötet och avslutar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………                                                          ……………………….. 
Rebecca Johansson              Margareta Widman Notsten 
Ordförande               Sekreterare 
 
 
 
 


