
	  
	  

Protokoll	  
Styrelsemöte	  via	  Skype	  150525	  

	  
Närvarande:	  Satu	  Turunen-‐Taheri,	  Petra	  Herrlin,	  Pennie	  Hertzman,	  Daniel	  

Wigertsson,	  Ida	  Hansson,	  Barbro	  Frindberg,	  Sofia	  Scheefe	  
	  

§	  30	   Mötet	  öppnas	  
	   Satu	  hälsar	  välkomna	  till	  dagens	  möte.	  	  
	  
§	  31	   Godkännande	  av	  dagordningen	  
	   Dagordning	  godkännes.	  
	  
§	  32	   Föregående	  protokoll	  
	   Föregående	  protokoll	  godkännes.	  	  
	   	  
§	  33	   Ekonomi	  

Barbro	  har	  skickat	  ut	  balans-‐	  och	  resultatrapport.	  Vi	  ser	  ut	  att	  
ligga	  bra	  till.	  Barbro	  redovisar	  ekonomin.	  

	  
§	  34	   IT/kommunikation	  

Daniel	  meddelar	  att	  det	  är	  relativt	  lugnt	  med	  vår	  IT-‐status.	  Vi	  
beslutar	  att	  byta	  lösenord	  till	  internsidorna	  på	  hemsidan.	  	  

	  
§	  35	   Tidningen	  

Pennie	  meddelar	  att	  deadline	  för	  nya	  numret	  har	  passerat.	  
Tidningen	  bör	  komma	  ut	  innan	  midsommar.	  	  
Redaktionen	  best,	  Pennie	  Hertzman,	  Anna	  Karlsson	  Lejon,	  
Johanna	  Pernhall-‐Breder	  och	  i	  viss	  mån	  Helene	  Hjertman.	  	  
	  

§	  36	   Medlemsfrågor	  
Petra	  meddelar	  att	  det	  på	  hemsidan	  står	  att	  studenter	  i	  termin	  3	  
och	  4	  har	  gratis	  medlemskap	  men	  detta	  är	  inte	  förenligt	  med	  
stadgarna	  där	  det	  står	  att	  studenter	  betalar	  50	  %	  av	  ordinarie	  
avgift.	  	  Vi	  beslutar	  att	  låta	  samtliga	  studenter	  betala	  50	  %	  av	  



ordinarie	  avgift	  och	  Daniel	  tar	  bort	  informationen	  från	  
hemsidan.	  Vi	  är	  för	  närvarande	  563	  medlemmar.	  	  

	  
§	  37	   Rapporter/Brev/Inkomna	  remisser	  

Vi	  har	  fått	  brev	  från	  Stefan	  Lundå	  ang.	  referensgruppsmöte	  för	  
Socialstyrelsens	  hjälpmedelsuppdrag.	  	  Vi	  diskuterar	  detta	  och	  
ser	  fram	  emot	  en	  fortsatt	  kontakt.	  Satu	  kontaktar	  Stefan.	  	  

	  
§	  38	   Rikskonferensen	  2015	  och	  2016	  

Satu	  har	  meddelat	  att	  vi	  önskar	  få	  en	  ekonomisk	  redovisning	  av	  
TeMA	  hörsel	  inom	  tre	  månader	  efter	  avslutad	  konferens.	  
Arrangörsgruppen	  hoppas	  att	  kunna	  lämna	  en	  preliminär	  
redovisning	  innan	  semestrarna	  men	  vi	  får	  eventuellt	  en	  slutgiltig	  
version	  efter	  sommaren.	  	  

	  
Satu	  kontaktar	  SMAF	  och	  STAF	  för	  att	  se	  hur	  vi	  ska	  göra	  med	  
framtida	  värdskap	  för	  TeMA	  hörsel.	  	  Ett	  förslag	  är	  att	  lägga	  upp	  
ett	  formulär	  för	  intresseanmälningar	  på	  hemsidan.	  	  Satu	  
kontaktar	  även	  SPAF	  för	  att	  se	  om	  intresse	  finns	  för	  att	  ha	  
gemensam	  konferens	  med	  dem.	  	  
	  
Ida	  håller	  kontaken	  med	  arrangörsgruppen	  för	  
audionomdagarna	  2016.	  	  

	  
§	  39	   Stipendieansökningar	  	  

Eva	  Agde	  och	  Jessica	  Vändin	  och	  skickat	  in	  ansökan	  om	  
resestipendium	  för	  att	  kunna	  delta	  i	  barnkonferens	  arrangerad	  
av	  Phonak.	  De	  beviljas	  stipendium	  på	  3000	  kronor	  vardera.	  	  

	   	  
	  Maria	  Rosengren	  har	  kompletterat	  tidigare	  ansökan	  till	  
barnkonferensen	  Otikids	  och	  beviljas	  även	  hon	  stipendium	  på	  
3000	  kronor.	  	  

	  
§	  40	   Övriga	  frågor	  

Ny	  antagningsstatistik	  från	  audionomutbildningarna	  finns	  till	  
hemsidan.	  	  Daniel	  lägger	  till	  detta.	  	  
	  
Stadgeändringar.	  Hur	  ska	  det	  gå	  till?	  	  Vi	  diskuterar	  detta	  men	  
beslutar	  att	  bordlägga	  vidare	  diskussion	  kring	  arbetet	  till	  
nästkommande	  möte.	  	  Alla	  styrelsemedlemmar	  uppmanas	  att	  
läsa	  på	  stadgarna	  till	  nästkommande	  möte.	  	  

	  	  



§	  41	   Nästa	  möte	  
24/8	  via	  Skype.	  Vi	  diskuterar	  då	  vidare	  kring	  stadgeändringarna	  
och	  hur	  detta	  arbete	  ska	  fördelas.	  Vi	  önskar	  även	  diskutera	  
vidareutbildningskrav	  som	  finns	  inom	  andra	  yrkesgrupper,	  t	  ex	  
bland	  optiker.	  	  
	  
Fysiskt	  möte	  ändras	  till	  2-‐3/10	  för	  att	  så	  många	  som	  möjligt	  ska	  
kunna	  delta.	  	  

	  
§	  42	   Mötet	  avslutas	  
	   Satu	  tackar	  för	  dagens	  möte	  och	  avslutar.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
………………………………………………	   	   ………………………………………………	  
Satu	  Turunen-‐Taheri	   	   	   Sofia	  Scheefe	  
Ordförande	   	   	   Sekreterare	  
	  


