
 
 

Protokoll från Svenska Audionomföreningens Årsmöte 2007-05-23 
 

§ 1. SvAf: s ordförande Jonas Brännström hälsade alla 
välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2. Margareta Vogel valdes till ordförande för mötet. 
 
§ 3. Annika Björk valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 4. Ingrid Lennart, Lund och Inger Kvant, Eslöv valdes 

till justerare tillika rösträknare. 
 
§ 5. Årsmötet ansågs vara utlyst i behörig ordning. 
 
§ 6. Dagordningen godkändes med tre övriga frågor. 
 
§ 7. Jonas Brännström redogjorde för verksamhetsberättel-

sen. Han uppmanade medlemmarna att söka resesti-
pendier. Han informerade om att föreningens gamla 
hemsida stängs ner om cirka en månad. Verksamhets-
berättelsen godkändes av mötet. 

 
§ 8. Jonas Brännström läste upp revisionsberättelsen som 

godkändes av årsmötet.  
 
§ 9. Balansrapport för 2006 och budgetförslag för 2007 

presenterades av kassör Azar Zandi. Förra året dela-
des många stipendier ut och föreningen gav medlem-
marna en namnskylt i legitimationspresent. Balans-
rapporten och budgetförslaget godkändes.  

 
§ 10. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2006. 
 
§ 11. Antalet ledamöter fastställdes till nio.  
 
§ 12. Årsavgiften fastställdes till 250 kronor för ordinarie 

medlem och 125 kronor för studerande och pensionä-
rer. Arvodet till styrelsens ledamöter fastställdes till 
999 kronor.  

 
§ 13. Jonas Brännström är vald till ordförande till 2008.  
 
§ 14. Årsmötet valde till styrelsen på två år: Anki Wieder-

kehr och Helene Hjertman 
 
§ 15. Therese Hansson och Carina Rickeberg är valda till 

revisorer till 2008.  
 
§ 16. Ingrid Lennart och Christina Wanberg-Långh omval-

des till valberedningen. Maria Bergqvist (nyval) val-
des in. 

 
§ 17. Styrelsen har reviderat föreningens stadgar. Dessa 

finns på hemsidan men det framkom på årsmötet att 
stadgarna ska kunna tillhandahållas skriftligen innan 
de kan godkännas. Frågan bordlades därför till årsmö-
tet 2008.  

§ 18. Tre motioner hade inkommit för sent. Årsmötet beslu-
tade att ändå ta upp dem på mötet. Motion från fyra 
audionomer i Värmland:  
SvAf och SRAT har nästan lika många medlemmar. 
Oro finns att medlemmarna kommer att svika före-
ningarna då det blir dyrt med dubbla medlemsavgifter 
och A-kassa. Dessa fyra audionomer föreslår att man 
ska se över en eventuell sammanslagning. Några av 
synpunkterna på mötet var att alla inte kan vara med-
lemmar i SRAT och alla vill inte vara med i något 
fackförbund. Idag kan alla vara med i SvAf.  Efter 
diskussion beslutade årsmötet att motionen skickas 
tillbaka. De får i uppdrag att återkomma på nästa års-
möte med mer detaljer i frågan.  
Motion från Anita Edvinsson, Arvika: 
Otoskopikurs bör införas på utbildningen. Anita vill 
att styrelsen ska arbeta för att påverka att det införs 
otoskopikompetens som en ordinarie del i utbildning-
en. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att bilda en ar-
betsgrupp. 
Motion från Värmlandsaudionomerna, lokalförening-
en i Audionomerna SRAT:  
De vill att det tas fram riktlinjer för användning av 
tonmedelvärde 4, TMV4, och hur audionomerna be-
skriver grad, typ och form för att underlätta diagnostik 
i journaler. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att bilda 
en arbetsgrupp.  

 
§ 19. Ingrid Lennart och Inger Kvant uppmanade medlem-

marna att skicka in förslag till artiklar etc till redaktö-
rerna för Audionomtidningen. Margareta Edén infor-
merade att Socialstyrelsen har delat ut 914 audionom-
legitimationer. Margareta Vogel vill att ersättningen 
till styrelseledamöterna ses över. En del i styrelsen 
måste ta semester, kompledigt etc. för att kunna delta 
i styrelsemöten. Det går inte heller att förvänta sig att 
arbetsgivaren betalar full lön för styrelsearbete. Års-
mötet gav styrelsen i uppdrag att se över vad det kos-
tar att ge ersättning för förlorad inkomst. Detta ska re-
dovisas på årsmötet 2008. 
Anne Larsen avgick ur styrelsen och avtackades av 
Jonas Brännström. Maria Bergqvist som också avgick 
kommer att avtackas vid senare tillfälle.  

 
§ 20. Nästa möte hålls i Göteborg juni 2008. 
 
§ 21. Mötesordförande tackade för visat intresse och förkla-

rade mötet avslutat. 
 
 
……………………….. ……………………….. 
Margareta Vogel Annika Björk 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
……………………….. ……………………….. 
Inger Kvant  Ingrid Lennart 


