
	  
	  

Protokoll	  
Styrelsemöte	  	  

Telefon	  2012-‐10-‐10	  kl	  19.30	  
	  

Närvarande: Barbro Frindberg, Heléne Hjertman, Pennie Hertzman, Rebecca Johansson, 
Anna Kennryd, Margareta Notsten, Satu Turunen Taheri, Daniel Vigertsson 

 
 

§ 44 Mötet öppnas 
 Rebecca hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
§ 45    Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkännes med några övriga frågor. 
 
§ 46 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkännes. 
  
§	  47	   Ekonomi	  

Barbro har fått hela överskottet från Tema Hörsel i Linköping insatt på SvAf’ s 
konto. Hon har sedan delat ut andelarna som STAF och SMAF skulle ha. 

	  
§	  48	   Hemsidan	  

Daniel	  har	  haft	  kontakt	  med	  Katarina	  Helleberg	  om	  nya	  uppgifter	  till	  
hemsidan.	  

	  
§	  49	   Tidningen	  

Styrelsen	  har	  haft	  kontakt	  med	  Kristina	  Sporre	  om	  att	  ev.	  övertagande	  av	  
arbetet	  med	  tidningen.	  Inför	  detta	  har	  Barbro	  har	  undersökt	  priserna	  för	  
tidningen	  och	  har	  fått	  fram	  följande:	  	  
Tryckkostnader	  2010:	   245	  650.00	   	  
Annonsintäkter	  2010:	   274	  625.00	  
	  

	   Tryckkostnader	  2011:	   241	  285.00	   	  	  
Annonsintäkter	  2011:	   278	  050.00	  
	  
Deadlineför	  nästa	  nummer	  är	  den	  25	  oktober	  2012.	  Tidningen	  innehåller	  
då	  bl.a.	  Helena	  Stålnackes	  reseskildring	  och	  ett	  reportage	  från	  Fotrallyt.	  	  
Satu	  har	  fått	  ett	  brev	  om	  att	  tillsända	  en	  utgivningsplan	  till	  BTJ	  
prenumerationsservice	  och	  hon	  mailar	  dem	  ett	  svar.	  

	  
§	  50	   Medlemsfrågor	  



	   635	  medlemmar	  totalt.	  
Nya	  medlemmar	  har	  tillkommit	  och	  några	  har	  lämnat	  föreningen.	  Satu	  ser	  
en	  ökning	  av	  andelen	  nya	  medlemmar	  från	  utbildningen	  efter	  Heléns	  besök	  
på	  utbildningen.	  Styrelsen	  planerar	  att	  besöka	  övriga	  utbildningar	  
framöver.	  	  

	  
§	  51	   Rapporter/Brev/Inkomna	  remisser	  

Socialstyrelsen.	  Brevet	  om	  att	  stärka	  yrkestiteln	  är	  klart	  och	  ska	  iväg	  till	  
SoS	  inom	  kort.	  Vi	  avvaktar	  sedan	  svar	  från	  SoS.	  
Brev	  från	  Ingrid	  Lennart	  om	  audionomyrket	  i	  förändring.	  Rebecca	  har	  
svarat	  Ingrid	  att	  vi	  jobbar	  vidare	  med	  frågan	  med	  bl.a.	  insändare	  i	  tidningen	  
från	  olika	  regioner.	  Försöka	  jobba	  på	  en	  debattartikel	  ut	  i	  större	  tidningar	  
om	  vår	  yrkesroll.	  Ev.	  få	  till	  ett	  samarbete	  med	  andra	  aktörer,	  ex.	  NOAS	  och	  
SRAT.	  	  
Gemensam	  konferens	  med	  SPAF.	  Rebecca	  har	  haft	  kontakt	  med	  nya	  
ordförande	  och	  hon	  tyckte	  det	  var	  intressant	  och	  skulle	  ta	  med	  frågan	  till	  
styrelsen	  för	  SPAF.	  
Laserbehandlingen	  mot	  tinnitus.	  Styrelsen	  har	  fått	  mail	  om	  detta	  i	  flera	  
omgångar.	  Dessa	  mail	  har	  också	  gått	  ut	  till	  audiologer	  och	  läkarnas	  jurister	  
har	  hand	  om	  denna	  fråga.	  
SAS.	  Svensk	  Hörsel	  har	  lämnat	  in	  en	  ansökan	  om	  medlemskap	  i	  SAS.	  Frågan	  
ska	  tas	  upp	  på	  årsmötet	  i	  mars	  2013.	  SAS-‐dagen	  går	  av	  stapeln	  den	  7	  
november	  2012	  i	  Göteborg,	  Pennie,	  Barbro,	  Helene	  och	  Daniel	  kommer	  att	  
delta.	  	  
	  

§	  52	   Rikskonferensen	  2013	  
Luleå	  planerar	  vidare	  och	  börjar	  få	  ihop	  ett	  preliminärt	  program	  för	  både	  
föreläsningarna	  och	  aktiviteterna.	  Ett	  kontot	  för	  löpande	  kostnader	  är	  
öppnat	  för	  konferensen.	  

	  
§	  53	   Stipendieansökningar	  	  
	   Inga	  stipendieansökningar	  har	  inkommit.	  
	  
§	  54	   Övriga	  frågor	  

Utbildningen	  på	  distans	  i	  Örebro.	  Brev	  ska	  skickas	  från	  chefer	  i	  norra	  
regionen	  till	  utbildningen	  i	  protest	  mot	  detta.	  	  SvAf’s	  styrelse	  har	  redan	  sänt	  
mail	  till	  utbildningen	  i	  protest	  mot	  detta.	  	  	  
Styrelsen	  har	  ordet.	  Pennie	  skriver	  till	  nästa	  nummer.	  Deadline	  den	  25	  
oktober	  2012.	  
Referensgruppsmöte	  på	  hjälpmedelsinstitutet.	  Pennie	  har	  blivit	  kallad	  till	  
detta	  den	  25	  oktober	  2012.	  	  

	  
§	  55	   Nästa	  möte	  

Telefonmöte 3 december kl 19.30. 
Fysiskt möte i Stockholm 2 – 3 februari 2013.  

 
§ 56 Mötet avslutas 
 Rebecca tackar och avslutar mötet. 
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
…………………………………..  ………………………………………. 
Rebecca Johansson   Margareta Notsten 
Ordförande    Vice ordf/sekreterare 
 
	  


