Protokoll
Styrelsemöte 161107
Närvarande: Sofia Scheefe, Petra Herrlin, Satu Turunen Taheri, Mia
Gårdhagen Söderstam, Henrietta Nilsson, Barbro Frindberg
Frånvarande: Elisabet Thorén, Daniel Vigertsson, Pennie Hertzman
§ 58

Mötet öppnas
Satu hälsar välkomna till dagens möte.

§ 59

Godkännande av dagordningen
Dagordning godkännes.

§ 60

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkännes.

§ 61

Ekonomi
Barbro redogör för ekonomin. Revisor tar betalt för varje rapport som
sammanställs inför styrelsemötena. Vi beslutar att det räcker att
sammanställning görs till vartannat möte.
Kontakt med SPAF:
9000 kr är kostnaden för hemsidan till rikskonferensen. SPAF betalar 22 %
och SvAf övriga delen. Barbro fakturerar SPAF för detta och kommer även
att faktuera SPAF för prenumerationer av Audionomtidningen.
Det är en resestipendiat som inte har lämnat in sina uppgifter. Barbro
skickar ett mail till denne.
Gruppen för vidareutbildning har önskemål om att träffas för ett fysiskt
möte. De uppmanas att göra en ansökan för ekonomiskt bidrag och skicka
till styrelsen.

§ 62

IT/kommunikation
Sofia kollar om vi kan ha en Facebook-grupp för smidigare kommunikation
inom styrelsen.

§ 63

Tidningen
Deadline för nästa tidning är 9/11.

Elisabet tar över uppdraget som annonsansvarig för tidningen efter
årsskiftet. Annonsansvarig använder mailadressen annons@svaf.nu
§ 64

Medlemsfrågor
Vi är nu 584 medlemmar.
Under 2017 kommer styrelsen att åka ut till utbildningsorterna för att
informera om SvAF för de som läser sista terminen.
Petra - Stockholm, Sofia - Göteborg, Elisabet Thorén - Lund. I Örebro har vi
ingen representant men Petra hör om Sarah Granberg kan ta sig an detta.
Vi beslutar att beställa 100 extra exemplar av första numret av
audionomtidningen 2017 för att kunna ta med till studenterna.
Elisabet och Daniel gör en flyer som kan delas ut. Satu kollar hur det går
med detta.

§ 65

Rapporter/Brev/Inkomna remisser
KVÅ-koden GD009 ”Registrering i kvalitetsregister” har godkänts av
Socialstyrelsen. Gäller från 170101.
Brev har inkommit från medlem som skriver att Stockholms läns landsting
beslutat att remiss krävs för kontakt med ÖNH-läkare från 170101. Endast
remiss från läkare/husläkare godkänns, vilket ställer till det för
audionomerna. SvAF har kontaktat Socialstyrelsen och fått besked att en
justering har gjorts i omfattningen av remisskravet inom vårdval ÖNH
enligt följande: ”Remiss krävs för nybesök. Remittent ska vara läkare,
logoped eller audionom. Remittent kan också vara sjuksköterska vid
akutmottagning på akutsjukhus eller närakutmottagning samt
sjuksköterska vid barnavårdscentral eller inom skolhälsovård.”

§ 66

Rikskonferens
7/12 hålls fysiskt möte i Uppsala inför konferensen 2017. Ekonomi: 2600: kommer avgiften att vara för styrelsemedlemmar, vilket betalas av
föreningen, liksom boende i enkelrum på konferenshotellet. Styrelsen
kommer att ha gemensam lunch med SPAF sista dagen.
TeMA hörsel 2018
Kontraktet har skickats till respektive förening.

§ 67

Stipendieansökningar
Inga stipendieansökningar har inkommit.

§ 68

Övriga frågor
Mia åker till SAS-dagen och kommer att representera SvAF vid årsmötet.

§ 69

Nästa möte
9/1 2017 20.30 via Skype

§ 70

Mötet avslutas
Satu tackar för kvällens möte och avslutar.

Justeras:

………………………………………………
Satu Turunen Taheri
Ordförande

………………………………………………
Sofia Scheefe
Sekreterare

