
	 
	 

Protokoll årsmöte 
Hotell Nordkalotten, Luleå 

2013-05-23 
 

§ 1 Årsmötet öppnas  
Svenska Audionomföreningens ordförande Rebecca Johansson hälsar alla 
välkomna och öppnar mötet. 

 
§ 2  Val av ordförande för mötet  

Ingen från valberedningen närvara vid mötet varför Heléne Hjertman presenterar 
valberedningen, Jenny Holmlund och Lise Holmen Fors, förslag. 
Valberedningen föreslår Bosse Strömbäck till ordförande för mötet vilket 
årsmötet väljer. 
 

§ 3  Val av sekreterare för mötet  
Årsmötet väljer Margareta Notsten till sekreterare för mötet. 
 

§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet  
 Årsmötet väljer Margareta Vogel och Katarina Wojttania till protokolljusterare 

tillika rösträknare för mötet. 
 
§ 5 Mötets behöriga utlysning 

Årsmötet är utlyst via mail och brev och mötet anses utlyst i behörig ordning av 
årsmötet. 
 

§ 6 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs. 
 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse  
Presenteras av Svenska Audionomföreningens ordförande Rebecca Johansson 
som meddelar att sortimentsgrupp hörapparater har ej varit aktiv på ett tag. 
Rebecca tar också upp styrelsens arbete med att försöka förstärka vår yrkesroll. 
På Socialstyrelsens hemsida är det ej tydligt gällande vår yrkestitel. Styrelsen 
arbetar vidare med en skrivelse till Socialdepartementet i frågan. Styrelsen 
arbetar även vidare i viss mån med frågan med KVÅ-koderna. 

 
§ 8 Revisionsberättelse 

Presenteras av kassör Barbro Frindberg 
Föreningen visar ett bättre resultat 2012 än 2011. Det blev ett överskott från 
TeMa hörsel i Linköping. Men minskade annonskostnader och minskade antal 
medlemmar påverkar ekonomin negativt. För ekonomin 2011 var förlusten för 
Audionomdagarna i Kalmar och fler stipendier 2011 än 2012.  



§ 9 Fastställande av balansräkning 
 Kassören Barbro Frindberg presenterar balansrapport för 2012 och årsmötet 
fastställer balansräkningen. 

 
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisionsberättelsen läses upp och revisorerna föreslår att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

  
§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter  

Antalet är 9 stycken och årsmötet fastställer antalet till 9 stycken ledamöter. 
 

§ 12 Fastställande av årsavgift för föreningen och arvode för styrelsen 
Medlemsavgiften är 250 kr för ordinarie medlem/år. Studenter och pensionärer 
betalar halv avgift. Årsmötet fastställer medlemsavgiften till 250 kr/år och halv 
avgift för studenter och pensionärer. 

 
§ 13 Val av styrelseordförande  

Valberedningen föreslår omval på Rebecca Johansson för mandatperioden 2013-
2015. Årsmötet väljer Rebecca Johansson till ordförande för Svenska 
Audionomföreningen för mandatperioden 2013 – 2015. 
 

§ 14 Val av ledamöter  
Valberedningen föreslår omval på Satu Turunen-Taheri för mandatperioden 
2013-2015. Årsmötet väljer Satu Turunen-Taheri för mandatperioden 2013 – 
2015. 
 Valberedningen föreslår även omval på Barbro Frindberg mandatperioden 2013 
– 2015. Årsmötet väljer Barbro Frindberg för mandatperioden 2013 – 2015. 
För en styrelseplats har två nomineringar inkommit och dessa är för Sofia 
Scheefe från Göteborg och Petra Herrlin från Stockholm. Valberedningen 
föreslår Sofia Scheefe som är nominerad för andra året. Årsmötet väljer Sofia 
Scheefe  för mandatperioden 2013 – 2015. 
  

§ 15 Val av revisorer  
Valberedningen föreslår Heléne Hjertman och Tomas Bjuvmar. Årsmötet väljer 
Heléne Hjertman och Tomas Bjuvmar till revisorer. 
 

§ 16 Val av ledamöter för valberedningen  
Valberedningen förelår Eva Lilja från Malmö och Anna Eriksson från Örebro. 
Årsmötet väljer Eva Lilja och Anna Eriksson till ledamöter för valberedningen. 
 

§ 17 Förslag från styrelsen 
 Inga förslag från styrelsen har inkommit 
. 
§ 18 Förslag från medlemmar 

Förslag på att styrelsen ska inkomma med en verksamhetsplan vilket styrelsen 
tar med sig för framtiden. 
Årsmötet frågar vad det minskade antalet medlemmar beror detta på. Styrelsen 
påpekar att det är viktigt att uppdatera sina mailadresser. Eventuellt skulle en 
enkät kunna skickas ut för att kolla varför folk lämnar föreningen. Även info på 
utbildningarna kan vara ett sätt att ragga medlemmar. 



§ 19 Övriga frågor 
Inga övriga frågor finns. 
 

§ 20 Tid och plats för nästa möte 
  Audionomdagarna i Stockholm i april 2014. 
 
§ 21 Mötet avslutas 
 Mötesordförande tackar för mötet och avslutar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….  ………………………………………… 
Bosse Strömbäck   Margareta Notsten 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
…………………………………….  ………………………………………… 
Margareta Vogel    Katarina Wojttania 
 
 
 
 
 


