
 
 

Protokoll 
Styrelsemöte 

Göteborg 2012-02-03 
  

Närvarande:	  Ann-‐Sofie	  Andertoft,	  Azar	  Zandi,	  Barbro	  Frindberg,	  Åsa	  Hultberg,	  Rebecca	  
Johansson,	  Heléne	  Hjertman,	  Satu	  Turunen	  Taheri	  

 
 

§ 72 Mötet öppnas 
Rebecca hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 
§ 73   Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes med fyra övriga frågor. 
 
§ 74 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkännes. 
  
§ 75 Ekonomi 

Azar har jobbat fram en ny rese-och/eller utläggsräkning som vi ska använda.  
Azar och Barbro kommer att träffas för överlämnande av kassörsjobbet. 
 
Azar redovisar ekonomin. 
 

§ 76 Hemsidan 
Kalendern för google fungerar inte. Webhotell ytterligare 1 år. Kolla Ändra dina 
kontaktuppgift på hemsidan. Länk även från Facebook. En kort redovisning på 
hemsida och tidning efter varje möte. Maila även innan möte, har ni några frågor 
att ta upp? 

 
§ 77 Tidningen 

Diskussion kring tidningen och annonsörer. Annonsörer till tidningen, 3 st har 
försvunnit, J-O skulle återkomma med vilka de är. Varför har de försvunnit. 
Fler artiklar än vanligt till detta nummer. Fortsätta försöka få in mer artiklar från 
den privata sidan. Barbro och Åsa gör en förfrågan till sina chefer om de vill 
berätta om sin verksamhet. 
 

§ 78 Medlemsfrågor 



Fortfarande några som betalar in på postgiro. Nästa gång kanske vi kan skicka ut 
räkningar via mail. Årsmöte ta upp för att få alla mailadresser. Hur hanterar vi de 
som inte betalat?? Påminnelse via mail? 
 

§ 79 Rapporter/Brev/Inkomna remisser 
Rapport ifrån regeringskansliet. Så många som möjligt läser den och så diskuteras 
det till nästa mötet. Betänketid till april. Hur vill vi ha det? Personlig fröfrågan till: 
Katarina Kinnerfors, Lena Phil Frank, Pia Uhlin, Reza Zaranoe, Anette Lagergren, 
Gunilla Fransman, Inger Hansson Ekström, Anci Wiederker svar före till den 27/3 

 
§ 80 Rikskonferensen 2012 och 2013 
 Rikskonferens Linköping. 
 2013 Styrelsen rekommenderar att Luleå anlitar konferensbyrå 

2014 kanske endags temadag? 
  
§ 81 Stipendieansökningar  
 Regina Blom har ansök om en resestipendieansökan och får 5000:- 
 
§ 82 Övriga frågor 

Satu som blir ny medlemsansvarig behöver en dator hon köper in en. Barbro som 
blir ekonomiansvarig behöver eventuellt en skrivare och bredbandsuppkoppling för 
hela året.  
Anna Artursson har avslutat sitt medlemskap med motiveringen ; Orsaken till 
utträdet är att jag inte upplever att vår audionomförening håller ett neutralt 
förhållningssätt till privat/landsting - vilket är jättetråkigt. 
Båda delarna behövs ju och fördelarna med varje variant är tydlig och bör ju 
framhävas. Smutskastning inom samma yrkeskår tycker jag är väldigt ledsamt. 
Jag är säker på att du förstår vad jag menar och håller säkert med. Jag ber att få 
tacka för den här tiden och tidningen hittills. 
Rebecca ringer nästa vecka och pratar med henne. 
Hedersgaffeln nominerar vi Jonas Brännström, Ann- Sofie skriver. 
Nominering nya styrelsemedlemmar, bör komma från hörapparatfirma, 
chefsaudionom och en från landsting.  
Vad gör vi för att få medlemmar? Presentation, redovisning i tidning och hemsida 
om vad som avhandlas på styrelsemöten, försöka bli mer synliga. 
Verksamhetsberättelse? 
 

  
§ 83 Nästa möte 
 Telefonmöte 6 mars 19.30 
 
§ 84 Mötet avslutas 

Rebecca tackar och avslutar mötet. 
 
 
 
…………………………                                                       ……………………….. 
Rebecca Johansson                      Heléne Hjertman 
Ordförande            Mötessekreterare    


