
	  
	  

Protokoll	  
Styrelsemöte	  

Linköping	  2012-‐03-‐27	  kl	  17.30	  
	  

Närvarande:	  Ann-‐Sofie	  Andertoft,	  Barbro	  Frindberg,	  Katarina	  Helleberg,	  Heléne	  
Hjertman,	  Åsa	  Hultberg,	  Rebecca	  Johansson,	  Margareta	  Notsten,	  Satu	  Turunen	  Taheri,	  

Azar	  Zandi	  
	  
	  
§	  98	   Mötet	  öppnas	  
	   Rebecca	  hälsar	  alla	  välkomna	  och	  öppnar	  mötet.	  
	  
§	  99	  	   Godkännande	  av	  dagordningen	  
	   Dagordningen	  godkännes	  
	  
§	  100	   Föregående	  protokoll	  

Föregående	  protokoll	  godkännes.	  
	  

§	  101	   Ekonomi	  
Barbro	  står	  tecknare	  för	  föreningen	  vilket	  tidigare	  varit	  på	  Lisa	  Sundström,	  
Luleå.	  Nu	  ska	  även	  ansvaret	  föreningen	  konton	  föras	  över	  till	  Barbro	  
Frindberg.	  
	  

§	  102	   Hemsidan	  
Problem	  med	  kalendern	  fortfarande.	  Katarina	  kommer	  att	  fortsätta	  med	  
hemsidan	  även	  efter	  att	  hon	  inte	  längre	  sitter	  i	  styrelsen.	  Katarina	  behåller	  
datorn	  som	  betalning	  för	  sitt	  arbete.	  	  

	  
§	  103	   Tidningen	  

Mycket	  nya	  artiklar	  har	  inkommit.	  Dock	  är	  det	  osäkert	  om	  allt	  får	  plats	  i	  
nästa	  nummer.	  Under	  Tema	  Hörsel	  kommer	  elever	  från	  en	  utbildning	  på	  
universitet	  i	  Linköping	  att	  bevaka	  och	  blogga	  om	  konferensen.	  Ansvarig	  är	  
Åke	  Hjelm	  forskningsjournalist	  och	  han	  är	  också	  presskontakt.	  Länken	  till	  
bloggen	  läggs	  ut	  på	  hemsidan	  och	  på	  Facebook.	  	  
Audio	  Nytt	  vill	  att	  en	  audionom	  vill	  skriva	  om	  konferensen	  och	  Azar	  kan	  
tänka	  sig	  att	  göra	  detta.	  Deadline	  för	  tidningen	  är	  ca	  25	  april	  2012.	  

	  
§	  104	   Medlemsfrågor	  



Satu	  har	  över	  tagit	  uppgiften	  med	  medlemsfrågor.	  Registret	  har	  överförts	  
till	  Satus	  dator.	  För	  detta	  behöver	  hon	  en	  inloggningsdosa	  från	  banken	  i	  sitt	  
namn;	  Satu	  Turunen	  Taheri.	  Med	  dosan	  ska	  hon	  kunna	  se	  transaktionerna	  
men	  inte	  kunna	  göra	  något	  ytterligare.	  
Föreningen	  har	  i	  nuläget	  595	  medlemmar.	  Det	  hade	  varit	  önskvärt	  att	  lägga	  
ut	  en	  påminnelse	  om	  betalning	  men	  detta	  har	  ej	  gått.	  Ev	  kommer	  det	  att	  
kunna	  genomföras	  om	  det	  aviseras	  innan.	  Vi	  försöker	  göra	  detta	  för	  nästa	  
år.	  
	  

§	  105	   Rapporter/Brev/Inkomna	  remisser	  
Bertil	  Allards	  brev	  till	  audionomföreningen	  med	  dels	  hans	  angrepp	  på	  
Sofie	  Lood	  och	  dels	  frågorna	  direkt	  riktade	  till	  SvAf	  diskuteras.	  Vi	  vill	  inte	  
svara	  på	  hans	  blogg.	  

	  
§	  106	   Rikskonferensen	  2012	  och	  2013	  

Styrelsen	  beslutar	  att	  avvakta	  med	  konferensbyrå.	  Detta	  framför	  allt	  då	  
ekonomin	  är	  ansträngd.	  	  
Frågan	  har	  gått	  till	  STAF	  om	  en	  gemensam	  konferens	  men	  inget	  svar	  har	  
inkommit.	  Rebecca	  försöker	  ta	  en	  ny	  kontakt.	  
Arrangörerna	  för	  Audionomdagarna	  i	  Luleå	  2013	  kommer	  ej	  att	  anlita	  
konferensbyrå	  för	  att	  genomföra	  konferensen	  varför	  ett	  konto	  för	  
Luleåkonferensen	  behöver	  öppnas.	  Styrelsen	  föreslår	  att	  
Luleåarrangörerna	  öppnar	  ett	  konto	  som	  SvAf	  för	  över	  pengar	  till	  för	  
löpande	  kostnader.	  Margareta	  undersöker	  med	  Inger	  Svensson,	  chef	  för	  
audionomerna	  i	  Norrbotten,	  om	  detta.	  
	  

§	  107	   Stipendieansökningar	  	  
Karin	  Björnerås	  ansöker	  om	  resestipendium	  för	  Hrf	  konferens.	  Om	  hon	  
inkommer	  med	  en	  tydligare	  ansökan	  avseende	  syftet	  så	  kan	  styrelsen	  
bevilja	  resestipendium	  på	  656	  kr.	  

	  
§	  108	   Övriga	  frågor	  	  

Hrf	  kongress	  inbjuder	  SvAf’s	  styrelse	  till	  kongressen	  den	  1-‐	  3	  juni	  2012.	  
Ann-‐Sofie	  Andertoft	  närvarar	  som	  representant	  för	  SvAf.	  	  Ann-‐Sofie	  
anmäler	  sig	  till	  hrf.	  
Skyddad	  yrkestitel.	  Vi	  får	  titta	  närmare	  på	  beskrivningen	  av	  vårt	  yrke	  och	  
ev.	  ge	  SoS	  förfrågan/uppdrag	  om	  vår	  yrkestitel.	  	  
	  

§	  109	   Nästa	  möte	  
	   Konstituerade	  möte	  onsdag	  4	  april	  2012	  kl	  20.00	  
	  
§	  110	   Mötet	  avslutas	  
	   Rebecca	  tackar	  och	  avslutar	  mötet.	  
	  
	  
	   	  
…………………………                                                          ………………………..	  
Rebecca Johansson              Margareta Notsten 
Ordförande               Vice ordf/sekreterare	  


