
 

ÅRSMÖTE 

Svenska Audionomföreningen 

Västerås 2010-05-27 

 
§ 1 Årsmötet öppnas 

 SvAf’s ordförande Jonas Brännström hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 2  Val av ordförande för mötet 

 Emma Larsson väljs av årsmötet till mötesordförande. 

 

§ 3  Val av sekreterare för mötet 

 Margareta Widman Notsten väljs av årsmötet till mötessekreterare. 

 

§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet 

Annika Hagerman Siirala och Charlotte Nyeryd väljs av årsmötet till 

protokolljusterare och rösträknare. 

 

§ 5 Mötets behöriga utlysning 

 Mötet ansågs vara belyst i behörig ordning. 

 

§ 6 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Jonas Brännström redogjorde för verksamhetsberättelsen. Föreningen har nu 626 

ordinarie medlemmar, 30 pensionärer och 7 studenter. 

 Hjälpmedelsinstitutet Referensgrupp Hörsel 

Ordinarie: Ann-Sofie Andertoft, Västerås 

Suppleant: Lena Phil-Frank, Stockholm 

Detta är ej korrekt. Måste rättas. 

Framtidsgruppens arbete med enkäten diskuterades av årsmötet som ett viktigt 

arbete. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. 

   

 

§ 8 Revisionsberättelse 

Jonas redovisar ekonomin då Azar är på semester. Ekonomin är god. Skulder 

betalas oftast på en gång. Vid konferenser kan det ligga skulder en tid innan allt 

sammanställs och betalas.  

 

§ 9 Fastställande av balansräkning 



Balansrapport för 2009 och budgetförslag för 2010 presenterades av Jonas 

Brännström. 

 

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för 2009. 

 

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter 

  Antalet ledamöter fastställdes till nio. 

 

§ 12 Fastställande av årsavgift för föreningen och arvode för styrelsen 

Årsavgiften fastställdes till 250 kronor för ordinarie medlem och 125 kronor för 

studerande och pensionärer. Arvodet till styrelsens ledamöter fastställdes till 999 

kronor/år. 

 

§ 13 Val av styrelseordförande 

 Jonas Brännström omvaldes till ordförare på två år, till 2012. 

 

§ 14 Val av ledamöter och suppleanter för dessa 

Rebecca Johansson, Katarina Helleberg, Azar Zandi och Ann-Sofie Andertoft 

omvaldes till styrelsen på två år, till 2012. Åsa Hultberg nyvaldes till styrelsen 

på två år, till 2012. 

 

§ 15 Val av revisorer och suppleanter för dessa 

 Therese Hansson och Carina Rickeberg är valda till revisorer till 2011. 

 

§ 16 Val av ledamöter för valberedningen 

 Shiva Lindahl och Stefan Lundå är valda till valberedningen till 2011. 

 

§ 17 Förslag från styrelsen 

Styrelsen önskar undersöka möjligheten till att anlita en konferensbyrå för hjälp 

att anordna rikskonferenserna. Konferensen skulle även i fortsättnings anordnas 

på olika orter i landet med hjälp av en central konferensbyrå. Frågan är vad ska 

konferensbyrån ska ta för uppgifter?  Lokala arrangemangsgrupper får även i 

fortsättningen göra granskningen av abstracts och välja föreläsare. Dock kan 

hjälp av proffs användas för ex. bokningsarrangemang och annat av det 

praktiska. Årsmötet diskuterar om lokala konferensbyråer är det bättre än en 

central konferensbyrå som vi anlitar för flera konferenser. Vad blir billigare och 

vad underlättar för den lokala arrangörsgruppen? Hur klarar en central byrå att 

känna till lokala arrangemang och dyl?  En central konferensbyrå ska kunna veta 

från år till år hur arrangemanget ska skötas och underlätta för kontakten med 

utställare m.fl. Det finns många frågor att besvara innan ett beslut kan tas varför 

årsmötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka kostnader och praktiskt 

genomförande med anlitande av en konferensbyrå för rikskonferensen. 

 

§ 18 Förslag från medlemmar 

 Inga frågor har inkommit. 

 

§ 19 Övriga frågor 

Etisk kod. Förändring i den etiska koden med förslag från studenterna i Örebro. 

De har granskat koden och vill ändra följande; sexuell läggning till sexuell 



identitet. Detta är taget från WHO’s dokument.  Inger Lindström tycker att det 

är bra att vi uppdaterar till dagens terminologi. Årsmötet godkänner ändringarna 

och Heléne kommer att ta upp detta i tidningen. 

Svensk Hörsel har haft kontakt med SvAf om att medarrangera 

Audionomdagarna. Detta är dock ingen formell förfrågan än och styrelsen vill 

därför fråga årsmötet om vilken linje vi ska hålla i dessa samtal. Årsmötet vill 

att konferenserna ska vara medlemskonferenser för våra medlemmar. Det ska 

även fortsättningsvis vara vetenskapligt förankrade föreläsningar som det är 

relevanta i konferenserna. I främsta rummet ska dessa vara arrangerade av SvAf 

vilket årsmötet godkänner. 

Behörighetsutredningen. Reza Zaranoe har fått en fråga som grundar sig i att 

arbetsterapeuterna vill ha möjligheten till att ansökan om legitimation ska följa 

efter ett år i arbete. Ska vi som audionomer också ha detta?  Det skulle kunna 

vara en rejäl statushöjare för audionomerna anser Jonas. Årsmötet diskuterar 

detta och denna fråga har diskuterats redan innan. Det kan vara en god idé att 

driva detta på något sätt. Birgitta Bäckström ser fördelar men ser svårigheter 

med att få en tjänst och en handledare. Det finns även funderingar på vad det 

kommer att ställas för krav på handledare. Sarah Granberg frågar om den 

formella kompetensen hos handledare. Minst magisterexamen krävs för att 

handleda audionomer vilket kan göra det svårt med handledare på framför allt 

mindre arbetsplatser. Det kan också försvåra att alla arbetsuppgifter inte görs på 

alla arbetsplatser. Årsmötet föreslår att prova driva frågan på samma sätt som 

legetimationsfrågan drevs. Det är inte säkert att den kommer att godkännas 

denna gång. Dock är det viktigt att ta del av arbetsterapeuternas erfarenheter. 

Audionombarometern är ute och hälften av 1006 utskickade enkäter är 

besvarade i dagsläget. Enkäten är utskickad i ett samarbete med SRAT om 

mailregister. Kommer artiklar o.dyl om datainsamlingen framöver. 

Jonas tar upp några frågor ur barometern och uppmanar om att besvara enkäten 

om man inte redan har gjort det. 

 

§ 20 Tid och plats för nästa möte 

Nästa årsmöte kommer att hållas vid Audionomdagarna i Kalmar i maj 2011.  

Datum är i nuläget ej fastställt. 

 

§ 21 Mötet avslutas 

Styrelsen tackar Marianne och Jan-Olof Lyxell för deras engagemang och arbete 

med Audionomtidningen. Marianne är närvarande vid årsmötet och kan ta emot 

styrelsens uppskattning i form av blommor och en gåva.  

Mötesordförande tackar för mötet och avslutar mötet. 

 

 

 

…………………………………….  ………………………………………… 

Emma Larsson   Margareta Widman Notsten 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

…………………………………….  ………………………………………… 

Annica Hagerman Siirala   Charlotte Nyeryd 


