
 

 

 
 

 

ÅRSMÖTE 

Svenska Audionomföreningen 

Kalmar 2011-05-26 

 
§ 1 Årsmötet öppnas 

 SvAf’s ordförande Jonas Brännström hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 
§ 2  Val av ordförande för mötet 
 Årsmötet väljer Margareta Éden till mötesordförande. 
 
§ 3  Val av sekreterare för mötet 
 Årsmötet väljer Margareta Notsten till sekreterare för årsmötet. 
 
§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet 
 Camilla Ivarsson, Västerås och Anette Roos, Västerås väljs av årsmötet till 

protokolljusterare och rösträknare för årsmötet. 
 
§ 5 Mötets behöriga utlysning 

 Mötet ansågs vara belyst i behörig ordning. 
 
§ 6 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Jonas Brännström presenterar verksamhetsberättelsen för 2010. En förändring är att 
det inte blev något stipendium för Emma Wihlborg Svensson, student i Lund, då hon 
inte var medlem i SvAf vid tillfället för stipendieansökan. 
Jonas berättar lite mer om TAM-arkivet i Bromma där bl.a. tidningen finns arkiverad. 
Detta arkiv är ett bra sätt att samla allt på samma ställe för att det ska vara lättare att 
leta bland information om föreningen. 

 
§ 8 Revisionsberättelse 
 Azar Zandi presenterar revisionsberättelsen för årsmötet. 
 
§ 9 Fastställande av balansräkning 

 Azar Zandi presenterar balansrapport för 2010 och budgetförslag för 2011. 
 
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2010. 
  



 

 

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter  
Årsmötet fastställer antalet till 9 ledamöter.  
 

§ 12 Fastställande av årsavgift för föreningen och arvode för styrelsen 
Årsmötet fastställer årsavgiften för medlemskap i föreningen till 250 kr för ordinarie 
medlem och 125 kr för studenter och pensionärer. 
Årsmötet fastställer även ersättningen för styrelsen till 999 kr/år för varje 
styrelsemedlem. 

 
§ 13 Val av styrelseordförande 
 Rebecca Johansson väljs av årsmötet till ny styrelseordförande för Svenska 

Audionomföreningen. Mandatperioden löper på två år, 2011 – 2013. 
 
§ 14 Val av ledamöter och suppleanter för dessa 
 Heléne Hjertman omväljs för mandatperioden 2011 – 2013. 
 Satu Turunen Taheri väljs för mandatperioden 2011 – 2013. 
 Barbro Frindberg väljs för mandatperioden 2011 – 2013. 
  
§ 15 Val av revisorer och suppleanter för dessa 

Maria Svensson och Sofia Söderbäck väljs som ordinarie revisorer för perioden 2011 
– 2013. Ulla Landgård väljs till suppleant för perioden 2011 – 2013. 

   
§ 16 Val av ledamöter för valberedningen 

Lise Holmén Fors och Jenny Holmlund väljs till valberedningen för perioden 2011 – 
2013. 

  
§ 17 Förslag från styrelsen 
 Inga förslag från styrelsen. 
 
§ 18 Förslag från medlemmar 
 Inga förslag från medlemmarna. 
 
§ 19 Övriga frågor 

Anette Roos tar upp frågan om möjligheten för audionomer som gått 
vaxborttagningskursen skulle ha förskrivningsrätt av Terracortrildroppar till patient. 
Detta måste undersökas ytterligare.  
Fritt vårdval och situationen för audionomer diskuteras och årsmötet är överens om 
att audionomerna bör hålla ihop. Framtidsgruppen får frågan om att jobba med dessa 
frågor och Josefina Larsson från Framtidsgruppen uttalar att detta är frågor som 
gruppen vill jobba med. Ett av Framtidgruppens mål är att jobba med 
audionomfrågor på kort och lång sikt. 
Svensk Hörsel och SvAf har haft ett första möte om framtidens 
Audionomdagar/Tema Hörsel. Ett möte mellan parterna planeras till hösten för en 
fortsatt dialog. 
 

§ 20 Tid och plats för nästa möte 
 Nästa årsmöte kommer att hållas vid Tema Hörsel i Linköping den 29 mars 2012. 
  
§ 21 Mötet avslutas 

Mötesordförande tackar för mötet och avslutar mötet. 
 



 

 

 

 

…………………………………….  ………………………………………… 

Margareta Edén   Margareta Widman Notsten 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

…………………………………….  ………………………………………… 
Camilla Ivarsson   Anette Roos 
 
 


