
	  
	  

Protokoll	  
Styrelsemöte	  

Telefon	  2012-‐12-‐03	  kl	  19.30	  
	  

Närvarande:	  Barbro	  Frindberg,	  Pennie	  Hertzman,	  Heléne	  Hjertman,	  Rebecca	  Johansson,	  
Anna	  Kennryd,	  Ulrika	  Lindh-‐Sporre,	  Margareta	  Notsten,	  

Satu	  Turunen	  Taheri,	  Daniel	  Wigertsson.	  
	  

§	  57	   Mötet	  öppnas	  
	   Rebecca	  hälsar	  alla	  välkomna	  och	  öppnar	  mötet.	  Mötet	  kommer	  att	  
texttolkas.	  
	  
§	  58	   Godkännande	  av	  dagordningen	  
	   Dagordningen	  godkännes.	  
	  
§	  59	   Föregående	  protokoll	  
	   Föregående	  protokoll	  godkännes.	  
	   	  
§	  60	   Ekonomi	  

Barbro	  redovisar	  följande:	  Revisorerna	  har	  uppdagat	  att	  det	  finns	  flera	  
obetalda	  fakturor	  2012	  från	  annonsörer.	  Dessa	  pengar	  bör	  inkomma	  
framöver.	  
	   	  
Som firmatecknare för Plusgirokontot 257227-9 valdes Barbro Frindberg och 
Rebecca Johansson. Som firmatecknare har det möjlighet att sköta bankärenden 
var för sig. 

	  
	  
§	  61	   Hemsidan	  

Daniel	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  Katarina	  Helleberg.	  Kontaktuppgifterna	  finns	  
nu.	  

	  
§	  62	   Tidningen	  

Ordförande	  kommer	  att	  skicka	  mail	  till	  Jan-‐Olof	  Yxell	  om	  uppsägningen	  av	  
redigering	  och	  layoutarbetet.	  Detta	  gäller	  från	  första	  numret	  2013.	  	  
SvAf	  ska	  upprätta	  kontrakt	  med	  Kristina	  Sporre	  om	  att	  ta	  hand	  om	  
redigering	  och	  layout	  från	  första	  numret	  2013.	  	  

	  
§	  63	   Medlemsfrågor	  

Satu	  meddelar	  att	  föreningen	  har	  644	  medlemmar	  i	  nuläget.	  	  



Ann-‐Sofie	  Andertoft,	  som	  hand	  om	  medlemsregistret	  tidigare,	  och	  Satu	  ska	  
träffas	  för	  att	  tillsammans	  skicka	  ut	  betalningarna	  och	  medlemsbrev	  per	  
mail	  eller	  per	  brev	  till	  dem	  som	  vi	  inte	  har	  mailadress	  till.	  	  
	  

§	  64	   Rapporter/Brev/Inkomna	  remisser	  
Mail	  från	  HRF.	  Styrelsen	  har	  fått	  frågan	  av	  distriktsordföranden	  i	  HRF	  
Stockholm	  Agneta	  Österman	  om	  vårdval	  och	  fritt	  val	  av	  hjälpmedel.	  Hon	  
önskar	  veta	  vad	  vi	  anser	  om	  risken	  att	  hamna	  på	  ”dubbla	  stolar”	  för	  oss	  
audionomer.	  Styrelsen	  anser	  att	  det	  inte	  finns	  något	  enkelt	  svar	  på	  en	  
komplex	  fråga.	  	  
Btj	  prenumerationstjänst.	  Vi	  har	  fått	  mail	  av	  Btj	  prenumerationstjänst	  
angående	  våra	  prenumerationspriser	  och	  utgivningsdatum.	  Satu	  har	  svarat	  
den	  som	  mailat.	  
Pernilla	  Jansson	  mail.	  Pernilla	  vill	  att	  vi	  ska	  diskutera	  om	  Svensk	  Hörsel	  
presentation	  av	  en	  undersökning	  om	  nöjdhet	  för	  hörapparatsbärare.	  Satu	  
har	  åhörarkopior	  som	  hon	  mailar	  ut	  till	  styrelsen	  för	  påseende.	  	  
SPAF	  frågar	  om	  SvAf	  vill	  ställa	  ut	  på	  SPAF’s	  konferens	  på	  Gotland	  i	  mars	  
2013.	  Ulrika	  tar	  kontakt	  med	  SPAF	  om	  detta.	  
SAS	  har	  sänt	  ut	  en	  förfrågan	  till	  medlemsföreningarna	  om	  huruvida	  SAS	  har	  
spelat	  ut	  sin	  roll	  och	  ska	  avvecklas	  eller	  om	  det	  kan	  ske	  en	  utveckling	  
istället.	  
	  

§	  65	   Rikskonferensen	  2013	  
Planeringarna	  för	  konferensen	  fortskrider.	  Planeringsgruppen	  har	  gjort	  en	  
preliminär	  budget	  som	  styrelsen	  fått	  ta	  del	  av.	  Program	  och	  
anmälningsformulär	  kommer	  att	  läggas	  ut	  som	  länk	  på	  svaf.nu	  i	  januari	  
2013.	  	  

	  
§	  66	   Stipendieansökningar	  	  

NOAS	  ansöker	  om	  resestipendium	  för	  möte.	  Styrelsen	  beviljar	  1200	  kr	  för	  
att	  NOAS	  ska	  kunna	  genomföra	  sitt	  möte.	  

	  
§	  67	   Övriga	  frågor	  

Referensgrupp	  hörsel.	  Pennie	  har	  varit	  på	  två	  olika	  möten	  och	  undrar	  om	  
hur	  minnesanteckningarna	  ska	  delges.	  Daniel	  kontaktar	  Katarina	  om	  hur	  
detta	  görs	  på	  lättaste	  sätt	  och	  Pennie	  skriver	  ner	  lite	  om	  detta	  uppdrag.	  

	  	   	  
§	  68	   Nästa	  möte	  
	   Telefonmöte	  21	  januari	  2013	  kl	  19.30	  

Fysiskt möte i Stockholm 2 – 3 februari 2013.  
	  
§	  69	   Mötet	  avslutas	  
	   Rebecca	  tackar	  och	  avslutar	  mötet.	  
	  
	  
	  
…………………………………..  ………………………………………. 
Rebecca Johansson   Margareta Notsten 
Ordförande    Vice ordf/sekreterare	  


