
	  
	  

Protokoll	  
Styrelsemöte	  	  

Telefonmöte	  2013-‐10-‐16	  kl	  21.00	  
	  

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

	  

	  
§	  44	   Mötet	  öppnas	  
	   Rebecca	  hälsar	  alla	  välkomna	  och	  öppnar	  mötet.	  
	  
§	  45	   Godkännande	  av	  dagordningen	  
	   Dagordningen	  godkännes.	  
	  
§	  46	   Föregående	  protokoll	  
	   Föregående	  protokoll	  godkännes.	  	  
	   	  
§	  47	   Ekonomi	  
	   Barbro	  redovisar	  ekonomin.	  

	   	  
Styrelsen	  avsätter	  25	  000	  kr	  till	  rörelsekapital	  för	  SvAf/SPAF-‐dagarna.	  
Även	  en	  depositionsavgift	  på	  lokalen	  på	  31	  250	  kr	  ska	  betalas	  för	  2014	  års	  
konferens.	  
	  
Barbro	  har	  även	  kontrollerat	  hur	  kostnaderna	  för	  styrelsen,	  
Framtidsgruppen	  och	  tidningen	  ser	  ut	  och	  hur	  det	  sett	  ut	  tidigare	  år.	  Det	  är	  
för	  att	  kunna	  göra	  en	  budget	  för	  de	  stora	  kostnaderna	  under	  året.	  	  

	  
§	  48	   Hemsidan	  

Det	  ligger	  fyra	  tjänster	  ute	  på	  hemsidan	  just	  nu	  och	  det	  är	  fler	  som	  hört	  av	  
sig	  efter	  att	  det	  blivit	  kostnadsfritt.	  Daniel	  lägger	  ut	  uppgifter	  eftersom.	  

	  
§	  49	   Tidningen	  

Pennie	  tar	  kontakt	  med	  Heléne	  Hjertman	  om	  att	  vara	  delaktig	  i	  
redaktionsarbetet.	  Bra	  med	  fler	  som	  jobbar	  med	  tidningen.	  

	  
§	  50	   Medlemsfrågor	  

I	  nuläget	  är	  vi	  546	  ordinarie	  medlemmar.	  Det	  har	  ökat	  lite	  den	  senaste	  
tiden.	  	  



Styrelsen	  ska	  lyfta	  frågan	  om	  höjd	  medlemsavgift	  vid	  årsmötet.	  Skriva	  ihop	  
en	  artikel	  från	  styrelsen	  till	  nästa	  nummer	  i	  tidningen.	  

	  
§	  51	   Rapporter/Brev/Inkomna	  remisser	  
	   Inget	  har	  inkommit.	  
	  
§	  52	   Rikskonferensen	  2014	  och	  2015	  

Stockholm	  2014.	  Planeringarna	  fortskrider	  med	  möten	  varannan	  vecka	  för	  
planeringarna.	  Hemsidan	  är	  snart	  klar	  med	  länk	  från	  svaf.nu.	  
Satu	  Turunen	  Taheri	  och	  Lena	  Pihl	  Dahl	  ska	  var	  för	  sig	  kunna	  disponera	  
konto	  för	  SvAf/SMAF-‐dagarna.	  	  
Malmö	  –	  Lund,	  Tema	  Hörsel	  2015.	  Vi	  har	  inte	  hört	  från	  dem	  ännu.	  Anna	  
skickar	  mail	  för	  att	  checka	  av	  hur	  det	  framskrider.	  

	  
§	  53	   Stipendieansökningar	  

Ansökan om stipendium av Kristin Andersson och Dorota Kuczynska för att 
prova ut hörapparater	  till lokalbefolkningen via volontärprojektet Viva o Som i 
Brasilien. Styrelsen beviljar stipendium på 10	  000	  kr	  
Åsa	  Jansson	  och	  Christina	  Bergqvist,	  Örebro	  ansöker	  om	  stipendium	  för	  
deltagande	  vid	  Otokids.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  avslå	  ansökan.	  	  
Elenor	  Lundgren	  och	  Agneta	  Vågberg,	  Örnsköldsvik	  ansöker	  om	  
stipendium	  för	  deltagande	  vid	  2013	  års	  SAS-‐dagar.	  Styrelsen	  avslår	  
ansökan.	  

	  
§	  54	   Övriga	  frågor	  

Heléne	  Hjertman	  undrar	  om	  vi	  förordar	  henne	  som	  styrelsemedlem	  i	  SAS	  
även	  för	  år	  2014.	  Hon	  behöver	  ett	  muntligt	  löfte.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  
förorda	  Heléne	  Hjertman	  till	  SAS	  styrelse	  2014.	  
Skrivelsen	  till	  Socialdepartementet	  om	  stärkandet	  av	  vår	  yrkesroll.	  
Rebecca	  skickar	  in	  det	  som	  styrelsen	  skrivit	  ihop	  till	  Socialstyrelsen.	  

	  	  
§	  55	   Nästa	  möte	  
	   Stockholm	  22	  –	  23	  november	  2013	  på	  TAM	  arkivet	  i	  Bromma.	  
	  
§	  56	   Mötet	  avslutas	  
	   Rebecca	  tackar	  för	  mötet	  och	  avslutar.	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
…………………………………..  ………………………………………. 
Rebecca Johansson   Margareta Notsten 
Ordförande    Vice ordf/sekreterare	  
	  
	  


