
	  
	  

Protokoll	  styrelsemöte	  telefon	  
Konstituerade	  möte	  

2013-‐06-‐03	  
	  

Närvarande:	  Barbro	  Frindberg,	  Pennie	  Hertzman,	  Rebecca	  Johansson,	  Anna	  Kennryd,	  
Margareta	  Notsten,	  Sofia	  Scheefe,	  Satu	  Turunen	  Taheri,	  Daniel	  Wigertsson.	  

	  
	  

§	  22	   Mötet	  öppnas	  
	   Rebecca	  hälsar	  alla	  välkomna	  och	  öppnar	  mötet.	  
	  
§	  23	  	   Godkännande	  av	  dagordningen	  
	   Dagordningen	  godkännes.	  
	   	  
§	  24	  	   Föregående	  protokoll	  
	   Föregående	  protokoll	  godkännes.	  
	  
§	  25	   Konstituering	  av	  styrelsen	  
	   Ordförande: Rebecca Johansson	  
 Vice ordförande och sekreterare: Margareta Notsten 
 Kassör: Barbro Frindberg 
 Medlemsregistrerare: Satu Turunen Taheri 
 Tidningsansvarig: Ulrika Lindh-Sporre 
 Kontaktansvarig hemsidan: Daniel Vigertsson 
 Ledamöter: Anna Kennryd, Pennie Hertzman och Sofia Scheefe  
	  
§	  26	   Tecknare	  av	  föreningen	  
	   Barbro	  Frindberg	  och	  Rebecca	  Johansson	  tecknar	  för	  föreningen	  var	  för	  sig.	  
	   	  
§	  27	   Uppdrag	  

 
Svenska Audiologiska Sällskapet och Representantskapsledamot, SAS 
Ordinarie: Heléne Hjertman, Linköping  
Suppleant  Satu Turunen Taheri, Stockholm 

 
Nordiska Audiologiska Sällskapet, NAS 
Ordinarie: Rebecca Johansson, Falköping/Skövde 
Suppleant: Margareta Notsten, Kalix 

 
Hjälpmedelsinstitutet Referensgrupp Hörsel 

 Pennie Hertzman, Stockholm 



 
Sortimentsgrupp tekniska hjälpmedel 

 Gun Lindfors, Stockholm 
 

Forskningsrådet  
Jonas Brännström, Malmö 
Ann-Kristin Espmark, Göteborg 
Tina Ibertsson, Lund 
Kim Kähäri, Örebro 
André Sadeghi, Göteborg 
Marie Öberg, Linköping 
Åsa Skjönsberg, Stockholm 
Ramesh Zaranoe, Linköping 

 
Nationellt kvalitetsregister för gravt hörselskadade 
Margareta Edén, Mölndal 
 
Framtidsgruppen 
Jonas Brännström, Malmö 
Sara Båsjö, Örebro 
Lucas Holm, Malmö 
Josefina Larsson, Stockholm 
Sofie Lood, Malmö 
Stefan Lundå, Jönköping 
Margareta Notsten, Kalix 
Satu Turunen Taheri, Västerås 

 
 
Behörighetsutredningen vid Socialdepartementet 
Reza Zaranoe, Linköping 
 

Enhetliga funktionsbegrepp  
Ann-Sofie Andertoft, Västerås 

	  
§	  28	   Övriga	  frågor	  
	   Branschorganisation	  inom	  auktorisationen	  i	  Skåne	  håller	  på	  att	  bildas.	  	  

Hrf’s	  öppna	  brev	  till	  Hörsam	  och	  Bertil	  Allard.	  Styrelsen	  svara	  med	  ett	  mail	  
till	  hrf	  om	  deras	  öppna	  brev	  och	  att	  vi	  delar	  deras	  åsikter.	  Vi	  vill	  dock	  ej	  
svara	  på	  Hörsams	  blogg	  då	  vi	  inte	  tyckt	  att	  det	  varit	  en	  givande	  dialog.	  
Rebecca	  börjar	  på	  ett	  mail	  som	  vi	  skickar	  emellan	  för	  att	  få	  till	  ett	  bra	  svar.	  
Katarina	  Helleberg	  återlämnar	  dator	  sin	  dator	  och	  styrelsen	  får	  besluta	  
om	  vem	  som	  kan	  behöva	  använda	  denna.	  
Planeringsgruppen	  för	  Audionomdagarna	  2014	  kontaktar	  SPAF	  för	  att	  
planera	  inför	  kostnaderna	  för	  Audionomdagarna	  2014.	  
Hemsidan	  kan	  behöva	  länkar	  med	  forskningsrapporter.	  Daniel	  mailar	  
Anders	  Jönssons	  med	  frågan	  om	  vi	  kan	  få	  ta	  del	  av	  de	  forskningsrapporter	  
som	  Anders	  får	  tillskickat	  varje	  vecka.	  

	  



§	  29	   Nästa	  möte	  
	   Telefonmöte	  26	  augusti	  2013	  kl	  19.30	  
	  
§	  30	   Mötet	  avslutas	  
	   Rebecca	  tackar	  för	  mötet	  och	  avslutar.	  
	  
	  
	  
	  
	  
  
…………………………………..  ………………………………………. 
Rebecca Johansson   Margareta Notsten 
Ordförande    Vice ordf/sekreterare 
 
	  
	  


