
	  
	  

Dagordning	  
Styrelsemöte	  

Luleå	  2013-‐05-‐21	  
	  	  

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

Wigertsson.	  
	  
	  
	  

§	  110	   Mötet	  öppnas	   	  
	   Rebecca	  hälsar	  välkommen	  och	  öppnar	  mötet.	  
	  
§	  111	   Godkännande	  av	  dagordningen	  
	   Dagordningen	  godkännes.	  
	  
§	  112	   Föregående	  protokoll	  

På	  föregående	  protokoll	  ändras	  det	  om	  att	  Daniel	  kollar	  upp	  länkar	  och	  tar	  
bort	  dessa	  till	  att	  han	  kollar	  hemsidans	  länkar	  och	  uppdaterar	  dessa.	  

	   	  
§	  113	   Ekonomi	  
	   	  
§	  114	   Hemsidan	  

Daniel	  tar	  över	  hemsidan	  helt	  och	  hållet	  nu.	  Barbro	  mailar	  Katarina	  och	  
frågar	  om	  hon	  önskar	  köpa	  ut	  sin	  dator.	  	  	  
Postgirot	  är	  avvecklat	  och	  Daniel	  tar	  då	  bort	  denna	  blänkare	  på	  hemsidan.	  	  
Daniel	  kollar	  med	  supporten	  för	  hemsidan	  om	  att	  lära	  sig	  mer	  funktioner.	  
Daniel	  vill	  också	  försöka	  informera	  och	  länka	  till	  vidareutbildningar	  för	  
audionomer.	  
Vi	  diskuterar	  också	  om	  möjligheten	  till	  att	  byta	  till	  nytt	  lösenord	  på	  
hemsidan	  och	  att	  kanske	  byta	  detta	  varje	  år.	  

	  
§	  115	   Tidningen	  

Nummer	  2013/1	  kom	  till	  slut	  ut	  efter	  en	  del	  oväntade	  händelser.	  Bl.a.	  fick	  vi	  
registrera	  ny	  posttidning	  vilket	  tog	  sin	  tid.	  Tidningen	  fick	  in	  fyra	  annonser	  
till	  detta	  nummer	  vilket	  är	  lite	  för	  lite.	  Tidningen	  behöver	  bära	  sina	  egna	  
kostnader.	  
Barbro	  kommer	  att	  fakturera	  annonserna	  från	  förra	  tidningen	  och	  
Margareta	  skickar	  ut	  dessa	  tillsammans	  med	  en	  annonsbekräftelse.	  Vi	  



beslutar	  att	  tillfälligt	  anlita	  en	  professionell	  annonssäljare	  via	  Sporre	  Media	  
AB.	  Denne	  ska	  ha	  20	  %	  i	  provision/försåld	  annons.	  
	  

§	  116	   Medlemsfrågor	  
För	  tillfället	  har	  vi	  539	  medlemmar.	  Medlemsantalet	  har	  minskat	  och	  därför	  
diskuterar	  vi	  olika	  idéer	  att	  rekrytera	  fler	  medlemmar	  och	  tänkbara	  orsaker	  
till	  att	  medlemsantalet	  har	  minskat.	  En	  idé	  är	  ett	  utskick	  med	  information	  
till	  alla	  arbetsplatser,	  landsting	  såväl	  som	  privat.	  	  Pennie,	  Daniel	  och	  Barbro	  
tar	  på	  sig	  att	  undersöka	  detta.	  
	  

§	  117	   Rapporter/Brev/Inkomna	  remisser	  
KVÅ-koder	  behöver	  det	  jobbas	  mer	  med.	  Vi	  formulerar	  ett	  brev	  till	  
Chefsdagarna	  i	  november	  2013	  för	  att	  se	  om	  det	  finns	  ett	  intresse	  av	  att	  
använda	  dessa	  koder.	  Satu	  och	  Rebecca	  gör	  ett	  utkast	  till	  detta	  brev	  som	  vi	  
mailar	  emellan	  oss	  innan	  november	  2013.	  
Avtryckstagning.	  Frågan	  har	  ställts	  tidigare	  om	  det	  krävs	  en	  legitimerad	  
audionom	  för	  att	  få	  göra	  avtryck.	  Barbro	  mailar	  personen	  som	  mailat	  om	  
detta	  ämne	  och	  frågar	  om	  hon	  fått	  svar	  från	  ett	  annat	  håll.	  

	  
§	  118	   Rikskonferensen	  2014	  och	  2015	  

Stockholm	  7	  –	  9	  april	  2014	  som	  ett	  samarbete	  mellan	  SvAf	  och	  SPAF.	  
	  
§	  119	   Stipendieansökningar	  

Inga	  stipendieansökningar	  har	  inkommit.	  	  
	  
§	  120	   Övriga	  frågor	  

Rebecca	  har	  fått	  svar	  från	  SoS	  angående	  frågan	  om	  ensamrätt	  till	  yrket.	  
Rebecca	  mailar	  en	  lite	  sammanfattning	  om	  den	  information	  hon	  har	  fått	  i	  
frågan.	  

	  	  
§	  121	   Nästa	  möte	  
	   Konstituerande	  möte,	  telefonmöte,	  3	  juni	  2013	  kl	  19.30	  
	  
§	  122	   Mötet	  avslutas	  
	   Rebecca	  tackar	  för	  mötet	  och	  avslutar	  detta.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
…………………………………..  ………………………………………. 
Rebecca Johansson   Margareta Notsten 
Ordförande    Vice ordf/sekreterare	  


