
 
 

Dagordning 

Styrelsemöte 

Telefon 2011-12-05 kl 20.00 

 
Närvarande: Ann-Sofie Andertoft, Barbro Frindberg, Åsa Hultberg, Rebecca Johansson, 

Margareta Notsten, Satu Turunen Taheri 

 
§ 59 Mötet öppnas 

 Rebecca hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 60   Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkännes med fem övriga frågor. 

 

§ 61 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll godkännes. 

  

§ 62 Ekonomi 
Azar redovisar ekonomin. 
 
SMAF har nu betalat in det överskjutande beloppet från Tema Hörsel 2009. 
  

Azar jobbar med en ny rese-och/eller utläggsräkning och ska göra ytterligare 

justeringar innan vi beslutar för att använda denna. Vi tar detta per mail 

framöver. 

 

Jan-Olof Yxell jobbar på tidningen och undrar om det ska raggas annonser för 

nästa år. Frågan är om annonspriserna ska ökas inför nästa år. Jan-Olof vet ej 

om det finns utrymme för en prisökning. Priset för en helsidesannons är i 

nuläget 3100 kr/nummer. Eventuellt skulle det vara vettigt att ta ett tillägg för en 

fyrfärgsannons. Vi frågar Heléne om hur vi ska kunna gå vidare med frågan. 

Azar ringer Heléne och diskuterar detta. 

 

§ 63 Hemsidan 

Katarina är ej närvarande och meddelar innan mötet att det inte finns något nytt 

att tillägga. 

 

Angående Facebook-sidan om vem som får vara med i vår Facebook-grupp. Ska 

endast audionomer ges tillträde i gruppen, är frågan just nu. Styrelsen beslutar 

att vi tillåter att även icke leg audionomer ska kunna vara medlemmar för att få 



till eventuell bredare diskussion. Vi ger Katarina i uppdrag att ändra/ta bort 

texten på FB avseende om att ändra texten på FB. 

 

§ 64 Tidningen 

Heléne är ej närvarande och meddelar innan mötet att det inte finns så mycket 

att ta upp mer än att det finns lovande mycket material för nästa nummer.  

När det gäller frågan om att minska antal nummer/år för tidningen och Patent-

och registreringsverket har meddelat att det är 4 nummer per år som gäller.  

Minimum är 4 nummer/år för att det ska vara en tidning.  

 

§ 65 Medlemsfrågor 

 En person har anmält en ny medlem hittills för tävlingen. 

Antal medlemmar i nuläget är: 626 aktiva inkl 32 pen, 44 stud. 7 prenumeranter 

och 9 annonsörer. 

Inte så stor anstormning av mailadresser har kommit in i nuläget. 

Undersöker om vi kan samköra med SRAT adressregister Framtidsgruppen… 

 

§ 66 Rapporter/Brev/Inkomna remisser 

Brev från Sofie Lood. SRAT. Sofie undrar om möjligheten till att ha en länk till 

SRAT på svaf.nu. Maragreta pratar med Katarina om detta och sedan svarar hon 

Sofie. 

Mail angående hur många audionomer som gått vaxborttagningskursen som 

idag jobbar och nyttjar denna kunskap. Styrelsen beslutar att uppmana till att 

göra en förfrågan i tidningen om detta. 

 

§ 67 Rikskonferensen 2012 och 2013 

Linköping 2012. Helénè är inte närvarande men har meddelat innan mötet att 

utställarna har aviserat att de kommer till Tema Hörsel. 

 

§ 68 Stipendieansökningar 

 Inga stipendieansökningar har inkommit.  

 

§ 69 Övriga frågor 

Satu undrar om dator för medlemsregistrerare. Vi väntar med detta till nästa år 

och går igenom de befintliga datorerna i styrelsen vid nästa fysiska möte. 

Konfrensen om Fritt Val av hjälpmedel på torsdag den 8 december 2011. 

Programmet är redan spikat och vi har ju inte varit så mycket inblandade ännu. 

Ann-Sofie och Barbro kommer att delta. Satu ska skicka kravspecifikation till 

Örebroaudionomerna. Ann-Sofie kommer med en rapport från mötet. 

Utskicket från styrelsen med inbetalningskorten. Hur ska detta göras? Sista 

pappersutskicket om möjligt.  

Någon i styrelsen ska presentera SvAf för studenterna i respektive studieorter. 

Rebecca har haft en kontakt med en student om detta. Hon återkommer i frågan. 

Jobba med en powerpoint presentation vid nästa fysiska möte. 

Frågan om förskrivning av Terracortril av audionomer. Vi ska formulera en 

motivering till varför detta skulle behövas. Jobba vidare på nästa möte. 

  

§ 70 Nästa möte 

 Möte i Göteborg 3-4 februari 2012 

 Telefonmöte 6 mars 2012 kl 19.30  



 

 

§ 71 Mötet avslutas 

Rebecca tackar och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………                                                          ……………………….. 
Rebecca Johansson              Margareta Widman Notsten 
Ordförande               Sekreterare 

 

 

 

 


