
	  
	  

Protokoll	  
Styrelsemöte	  

Telefon	  2013-‐01-‐21	  kl	  19.30	  
	  

Närvarande:	  Barbro	  Frindberg,	  Pennie	  Hertzman,	  Heléne	  Hjertman,	  Rebecca	  Johansson,	  
Anna	  Kennryd,	  Margareta	  Notsten,	  

Satu	  Turunen	  Taheri,	  Daniel	  Vigertsson.	  
	  

§	  70	   Mötet	  öppnas	  
	   Rebecca	  hälsar	  välkommen	  och	  öppnar	  mötet.	  
	  
§	  71	   Godkännande	  av	  dagordningen	  
	   Dagordningen	  godkännes.	  
	  
§	  72	   Föregående	  protokoll	  
	   Föregående	  protokoll	  godkännes.	  
	  
§	  73	   Ekonomi	  
	   Barbro	  redovisar	  den	  ekonomiska	  situationen.	  
	   	  

Medlemsinbetalningarna	  strömmar	  in	  och	  i	  nuläget	  är	  ekonomin	  god.	  
Barbro	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  revisorn	  inför	  bokslut. 

	   	  
§	  74	   Hemsidan	  

Heléne	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  Katarina	  Helleberg	  om	  att	  lägga	  upp	  gamla	  
tidningar	  på	  hemsidan.	  Dessa	  finns	  redan	  i	  pdf	  fil	  så	  det	  är	  inte	  så	  stort	  
arbete	  att	  göra	  detta.	  	  
Nu	  finns	  det	  en	  länk	  till	  Audionomdagarna	  2013’s	  hemsida.	  	  
Styrelsen	  behöver	  uppdatera	  uppgifterna	  på	  hemsidan.	  Vi	  tar	  upp	  detta	  när	  
vi	  har	  ett	  fysiskt	  möte.	  

	   	  
§	  75	   Tidningen	  

Redaktörerna	  jobbar	  för	  fullt	  med	  det	  nya	  numret	  av	  Audionomtidningen.	  
Nu	  har	  alla	  loggor	  mm	  kommit	  från	  Jan-‐Olof	  Yxell	  till	  Kristina	  Sporre.	  	  
Redaktörerna	  har	  ett	  förslag	  på	  att	  flytta	  deadline	  för	  insända	  material.	  Nya	  
deadlines	  skulle	  vara	  25	  februari,	  25	  maj,	  15	  september	  och	  15	  november.	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  anta	  dessa	  nya	  deadlines.	  Detta	  ska	  ut	  på	  hemsidan,	  
tidningen	  och	  på	  Facebook.	  	  
Det	  är	  mycket	  material	  på	  ingående	  till	  den	  nya	  tidningen	  bl.a.	  från	  
Karolinska	  audionomutbildningen.	  



	  
§	  76	   Medlemsfrågor	  

Satu	  har	  skickat	  ut	  88	  fakturor	  per	  post	  och	  resten,	  665	  st,	  via	  mail	  för	  
inbetalning	  av	  medlemsavgiften.	  Satu	  har	  skickat	  med	  en	  lapp	  med	  fakturan	  
om	  att	  meddela	  sin	  mailadress.	  Satu	  har	  haft	  hjälp	  av	  förre	  
medlemsregistreraren	  Ann-‐Sofie	  Andertoft	  i	  arbetet	  med	  ett	  skicka	  ut	  
fakturor.	  Satu	  ombesörjer	  en	  present	  från	  styrelsen	  som	  tack	  till	  Ann-‐Sofie.	  

	  
§	  77	   Rapporter/Brev/Inkomna	  remisser	  
	   Inget	  har	  inkommit.	  
	  
§	  78	   Rikskonferensen	  2013	  och	  2014	  

Länken	  till	  Audionomdagarna	  2013	  finns	  ute	  nu	  och	  nås	  via	  svaf.nu.	  
Anmälan	  till	  konferensen	  görs	  via	  länken	  medan	  boendet	  bokas	  direkt	  på	  
hotell	  Nordkalotten.	  Margareta	  bokar	  hotell	  för	  styrelsen	  och	  
konferenslokal	  till	  styrelsemötet	  den	  21	  maj	  2013.	  	  
Angående	  2014	  års	  konferens	  så	  vet	  vi	  inte	  vem	  som	  ska	  ta	  över	  
stafettpinnen	  efter	  Luleå.	  
	  	  

§	  79	   Stipendieansökningar	  	  
	   Inga	  stipendieansökningar	  har	  inkommit.	  
	  
§	  80	   Övriga	  frågor	  

Förfrågan	  till	  Läkemedelsverket.	  Vi	  har	  avvaktat	  svar	  från	  SoS	  om	  vår	  
förfrågan	  angående	  förskrivningsrätt	  för	  audionomer	  av	  
Terracortrildroppar.	  Vi	  har	  inte	  fått	  någon	  bekräftelse	  på	  att	  vår	  förfrågan	  
kommit	  fram.	  Styrelsen	  funderar	  på	  om	  det	  går	  att	  skicka	  förfrågan	  till	  
läkemedelsverket	  innan	  SoS	  kommit	  med	  sitt	  svar.	  Vi	  jobbar	  vidare	  med	  
frågan	  på	  vårt	  fysiska	  möte.	  
Revidering	  av	  Riktlinjer	  för	  rikskonferensen.	  Komma	  med	  kommentarer	  
och	  vi	  tittar	  på	  detta	  vid	  nästa	  möte.	  

	  	  
§	  81	   Nästa	  möte	  
	   Stockholm	  2	  februari	  2013.	  
	  	  
§	  82	   Mötet	  avslutas	  
	   Rebecca	  tackar	  och	  avslutar	  mötet.	  
	  
	  
	  
	  
	  
…………………………………..  ………………………………………. 
Rebecca Johansson   Margareta Notsten 
Ordförande    Vice ordf/sekreterare 


