Protokoll
Styrelsemöte 160829
Närvarande: Daniel Vigertsson, Satu Turunen Taheri, Barbro
Frindberg, Mia Gårdhagen, Petra Herrlin, Sofia Scheefe, Henrietta
Nilsson, Elisabet Thorén
Anmäld frånvarande: Pennie Hertzman
§ 31

Mötet öppnas
Satu hälsar välkommen till dagens möte.

§ 32

Godkännande av dagordningen
Dagordning godkännes.

§ 33

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkännes

§ 34

Ekonomi
Barbro redogör för ekonomin. Det ser bra ut och vi följer vår
planerade budget.
Nästkommande möte kommer att hållas i Stockholm. Styrelsen
beslutar att eventuella hotell- och resekostnader godkänns.

§ 35

IT/kommunikation
Daniel meddelar att det kommit in ett par mail till infomailen
med folk som vill engagera sig i arbetsgrupper. De har
informerats att de kommer få vidare svar efter sommaren.

§ 36

Tidningen
Deadline för nästa nummer är 9/9. Elisabet skriver ”styrelsen
har ordet”.

§ 37

Medlemsfrågor

Idag har vi 577 betalande medlemmar. Ser man över tid noteras
en svagt ökande trend när det gäller antalet medlemmar.
§ 38

Rapporter/Brev/Inkomna remisser
Vi diskuterar remissvaret vi lämnade kring ”Fritt val av
hjälpmedel enligt regeringens uppdrag till Socialstyrelsen”.
Ingen av styrelsemedlemmarna har hört någon kommentar kring
detta. Vi lägger in en blänkare om remissvaret på Facebook för
att göra medlemmarna uppmärksamma på vad som skrivits.
Mail från Regina Göransson, enhetschef i Örebro har inkommit.
Föreningen Sveriges Hörselchefer undrar om SvAf kan tänka sig
att komma på deras konferens under hösten och prata kring våra
planer kring arbetsgrupper om best practise. Vi känner att det
förmodligen är lite tidigt att föreläsa kring detta innan vi satt
ihop grupper och kommit längre i planeringen av arbetet. Vi
kommer att diskutera frågan vid vårt fysiska möte i oktober.
Vi har fått protokoll vidarebefordrat från Stefan Lundå från
hjälpmedelsrådet. Vi har svårt att förstå vad som egentligen har
diskuterats. Satu ber Stefan utveckla detta.
NAS har sammanställt hörselrehabilitering i de nordiska
länderna. Dessa rapporter har skickats till SvAf för kännedom.

§ 39

Rikskonferensen 2016 och 2017
Vi har fått budgetredovisningen från Arvika. Även utvärderingen
har kommit.
Satu har varit med på ett möte inför nästa års rikskonferens i
Uppsala. Ytterligare ett möte är inbokat och Satu har löpande
kontakt. Ett kontrakt håller på att upprättas och vi behöver ge
feedback på detta. Vi beslutar att diskutera detta vid vårt fysiska
möte i oktober.

§ 40

Stipendieansökningar
• Susanne Eriksson, AB Audionomcentrum, Helsingborg
har skickat två ansökningar. En rörande ett projekt i Georgien
och ett till Phonak Work Life Phorum
• Joy Malmén, AB Audionomcentrum, Helsingborg
Har skickat ansökan för bidrag att delta vid Phonak Work Life
Phorum.

Tyvärr finns inga budgeterade pengar kvar varpå vi tvingas
att neka stipendium. Frågan kring gällande
ansökningsreglers otillräcklighet debatteras. Vi kommer att ta
upp detta vid vårt fysiska möte 30/9-1/10.
§ 41

Övriga frågor
Petra svarar de medlemmar som är intresserade av att vara med
i arbetsgrupper att vi återkommer med ytterligare information
efter vårt fysiska möte.
Blommor har skickats till Kim Kähäri som har blivit docent.
Niklas Bergman från STAF vill starta en arbetsgrupp för att
revidera standard kring ”tjänster vid utprovning av
hörapparater”. Petra har meddelat våra medlemmar detta och
Niklas har nu meddelat att några har nappat och vill engagera
sig.

§ 42

Nästa möte
30/9 på Oticon, Löfströms Allé 5, Sundbyberg.

§ 43

Mötet avslutas
Satu tackar för ikväll och mötet avslutas.

