
 
 

Protokoll från Svenska Audionomföreningens Årsmöte 2008-06-16 
 

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

 
§ 2. Jonas Brännström valdes till ordförande för mötet. 
 
§ 3. Annika Björk valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 4. Katarina Helleberg och Inger Wikström valdes till 

justerare tillika rösträknare. 
 
§ 5. Årsmötet ansågs vara utlyst i behörig ordning. 
 
§ 6. Dagordningen godkändes. 
 
§ 7. Jonas Brännström redogjorde för 

verksamhetsberättelsen. Azar Zandi har tagit över 
ekonomiansvaret från Lisa Sundström. Jonas 
presenterade styrelsens medlemmar och deras olika 
uppdrag. Föreningen har minskat i antal medlemmar. 
Styrelsen har detta under observation och planerar 
eventuellt riktade åtgärder för detta.  
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. 

 
§ 8. Årsmötet godkände revisionsberättelsen.  
 
§ 9. Balansrapport för 2007 och budgetförslag för 2008 

presenterades av kassör Azar Zandi, Halmstad. En 
fråga som ställdes var varför det är budgeterat 50 000 
kronor mer för tidningen i år jämfört med förra året. 
Det är svårt att veta exakt hur mycket man ska avsätta 
för respektive post.  Balansrapporten och 
budgetförslaget godkändes.  

 
§ 10. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2007. 
 
§ 11. Antalet ledamöter fastställdes till nio.  
 
§ 12. Årsavgiften fastställdes till 250 kronor för ordinarie 

medlem och 125 kronor för studerande och 
pensionärer. Arvodet till styrelsens ledamöter 
fastställdes till 999 kronor.  

 
§ 13. Jonas Brännström valdes till ordförande på två år, till 

2010.  
 
§ 14. Årsmötet valde till styrelsen; Annika Björk (omval), 

Ann-Sofie Andertoft (omval), Katarina Helleberg 
(omval), Rebecca Johansson (omval), Azar Zandi 
(omval) och Margaretha Widman Notsten (nyval). 
Samtliga valdes för två år, till 2010.     

 
§ 15. Therese Hansson och Carina Rickeberg är valda till 

revisorer till 2009.  
 

§ 16. Ingrid Lennart, Christina Wanberg-Långh och Maria 
Bergqvist är kvar i valberedningen till 2009.  

 
§ 17. Styrelsen har reviderat föreningens stadgar. Angående 

§ 2 så har lärarna vid Örebro Universitet kommit in 
med ett förslag till ändring av det redan reviderade 
förslaget. De anser att så som det är skrivet nu är för 
otydligt och vi utesluter då att alla audionomer kan få 
vara medlemmar. Kim Kähäri framförde Örebros 
förslag och kom under diskussionen fram till 
ytterligare ett förslag som antogs. 
Rätt till medlemskap äger den som genomgått av 
Skolöverstyrelsens eller Universitets- och 
Högskoleämbetet, godkänd utbildning till 
hörselvårdsassistent eller audionom och/ eller erhållit 
högskoleexamen i enlighet med högskoleförordningen 
samt av Socialstyrelsen erhållit legitimation. 
 
Rätt till studerande/medlemskap äger den som 
genomgår grundutbildning till audionom för senare 
erhållande av audionomexamen enligt 
högskoleförordningen samt av Socialstyrelsen erhålla 
legitimation. Frågan tas upp igen på nästa årsmöte.  

 
§ 17. Reza Zarone, Linköping hade en fråga gällande hur 

SvAf ska ställa sig till vård av papperslösa flyktingar. 
Han informerade om ett upprop där bl.a. olika 
yrkesföreningar och fackförbund skrivit under. Han 
framförde en önskan att SvaF skriver under och 
stödjer att vi hjälper till genom att t.ex. lämna ut 
begagnade hörapparater till dessa personer Efter 
diskussion enades årsmötet om att adressen till 
hemsidan för uppropet läggs ut på SvAfs hemsida. 
Sedan är det upp till varje enskild medlem att skriva 
under om de vill.  

 
§ 18. Inga övriga frågor. 
 
§ 19. Ett extra årsmöte (angående stadgeändringen) hålls 21 

november i Stockholm. Ordinarie årsmöte hålls i 
Jönköping 13 -15 maj 2009. 

 
§ 20.  Mötesordförande tackar för visat intresse och 

förklarade mötet avslutat.  
 
 
……………………….. ……………………….. 
Jonas Brännström Annika Björk 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
……………………….. ……………………….. 
Inger Wikström  Katarina Helleberg 
 


