
	  
	  

Dagordning	  
Styrelsemöte	  	  

Telefon	  2013-‐05-‐06	  kl	  19.30	  
	  

Närvarande:	  Pennie	  Hertzman,	  Heléne	  Hjertman,	  Rebecca	  Johansson,	  Anna	  Kennryd,	  
Ulrika	  Lindh-‐Sporre,	  Margareta	  Notsten,	  Satu	  Turunen	  Taheri,	  Daniel	  Vigertsson.	  

	  
	  

	  
§	  96	   Mötet	  öppnas	  
	   Rebecca	  hälsar	  alla	  välkomna	  och	  öppnar	  mötet.	  
	   	  
§	  97	  	  	   Godkännande	  av	  dagordningen	  
	   Dagordningen	  godkännes.	  
	  
§	  98	   Föregående	  protokoll	  
	   Föregående	  protokoll	  godkännes.	  
	   	  
§	  99	   Ekonomi	  
	   Barbro	  är	  ej	  närvarande	  vid	  mötet	  men	  har	  skickat	  kontosaldo	  via	  mail.	  
	  
§	  100	   Hemsidan	  

Daniel	  har	  haft	  kontakt	  med	  Katarina	  Helleberg	  och	  fått	  tillgång	  till	  sidan.	  
Daniel	  ha	  kollat	  länkar	  och	  uppdaterat	  sådana	  som	  ej	  längre	  fungerar.	  Han	  
har	  lagt	  ut	  en	  annons	  och	  fler	  annonser	  är	  på	  gång.	  Barbro	  kommer	  att	  
skicka	  faktura	  på	  dessa.	  
Daniel	  lägger	  ut	  de	  protokoll	  som	  saknas	  men	  tar	  bort	  ex.	  personnummer	  
då	  dessa	  finns	  utskrivna	  samt	  kontosaldon.	  

	  
§	  101	   Tidningen	  

Redaktionen	  kommer	  att	  kontrollera	  vilka	  kostnader	  som	  den	  nya	  
tidningen	  genererat	  samt	  vilka	  inkomster	  vi	  har	  och	  kommer	  att	  ha	  
framöver.	  	  
Redaktionen	  jobbar	  redan	  på	  nytt	  tidningsnummer.	  Deadline	  är	  den	  25	  maj	  
2013.	  Rebecca	  vill,	  som	  ansvarig	  utgivare	  ha	  en	  pdf	  fil	  innan	  den	  går	  i	  tryck.	  	  

	  
§	  102	   Medlemsfrågor	  

I	  nuläget	  finns	  534	  medlemmar	  inkl	  studenter.	  	  Styrelsen	  kommer	  att	  
diskutera	  vidare	  om	  hur	  man	  ska	  få	  medlemmarna	  att	  aktivt	  gå	  ur	  



föreningen.	  Inte	  bara	  låta	  bli	  att	  betala	  sin	  medlemsavgift.	  Vi	  får	  undersöka	  
hur	  andra	  föreningar	  görni	  frågan.	  

	  
§	  103	   Rapporter/Brev/Inkomna	  remisser	  
	   Inget	  har	  inkommit.	  
	  
§	  104	   Rikskonferensen	  2013	  och	  2014	  

Audionomdagarna	  i	  Luleå	  2013	  närmar	  sig	  och	  det	  mesta	  är	  klart.	  Det	  
kommer	  att	  närvara	  över	  200	  personer	  inkl.	  utställare	  och	  ekonomin	  är	  
god.	  Till	  SvAf	  monter	  kommer	  vi	  att	  ha	  en	  aktuell	  fråga	  att	  diskutera	  med	  
medlemmarna.	  En	  av	  frågorna	  kommer	  att	  vara	  angående	  samarbete	  med	  
SPAF	  i	  Stockholm	  2014.	  
Audionomdagarna	  i	  Stockholm	  2014.	  Ett	  samarbete	  med	  SPAF	  planeras.	  
Planerna	  är	  att	  konferensen	  ska	  förläggas	  till	  vecka	  21	  2013.	  	  
TeMa	  Hörsel	  2015.	  	  STAF	  och	  SMAF	  har	  på	  förslag	  att	  detta	  skulle	  vara	  i	  
Skåne	  eller	  i	  Örebro.	  Heléne	  har	  haft	  kontakt	  med	  STAF	  och	  SMAF	  i	  frågan	  
och	  de	  förordar	  att	  Lund	  ska	  anordna	  det.	  

	  
§	  105	   Stipendieansökningar	  	  
	   Inga	  stipendieansökningar	  har	  inkommit.	  
	  
§	  106	   Övriga	  frågor	  

Hedersgaffeln	  
Tre	  nomineringar	  har	  inkommit	  till	  årets	  Hedersgaffel:	  
Jonas	  Brännström,	  Margareta	  Edström	  och	  Eva	  Svan.	  En	  enig	  styrelse	  väljer	  
Jonas	  Brännström	  till	  årets	  Hedersgaffel	  pga.	  hans	  energiska	  arbete	  för	  hela	  
audionomkåren.	  Jonas	  var	  nominerad	  redan	  till	  2012	  års	  Hedersgaffel.	  

	  	  
§	  107	   Nästa	  möte	  
	   Hotell	  Nordkalotten	  i	  Luleå	  kl	  17.00	  
	  
§	  108	   Mötet	  avslutas	  
	   Rebecca	  tackar	  för	  mötet	  och	  avslutar.	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..  ………………………………………. 
Rebecca Johansson   Margareta Notsten 
Ordförande    Vice ordf/sekreterare	  
	  


