
    

 

Protokoll årsmöte 2015-03-25 
Malmö 

 
§ 1 Årsmötet öppnas 
 Rebecca Johansson hälsar alla välkomna till årsmötet.  
 
§ 2  Val av ordförande för mötet 

Valberedningen föreslår Pia Uhlin till mötesordförande, vilket godkänns av 
årsmötet.  
 

§ 3  Val av sekreterare för mötet 
Valberedningen föreslår Sofia Scheefe till mötessekreterare, vilket godkänns av 
årsmötet.  
 

§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet 
 Lisbeth Forsman och Eva Börjesson väljs till protokolljusterare och rösträknare.  
  
§ 5 Mötets behöriga utlysning 
 Årsmötet finner att mötet är utlyst i behörig ordning.  
 
§ 6 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen godkänns.  
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Mia Gårdhagen Söderstam presenterar denna. Fråga inkommer från Inger Kvant, 
Hörseltjänst, angående uppföljning beträffande utredning av primär 
hörselrehabilitering i Stockholm, samt förstärkning av yrkeslegitimationen. Dessa 
punkter förtydligas. Verksamhetsberättelsen fastställs.  
 

§ 8 Revisionsberättelse 
 Revisionsberättelsen presenteras av Lotta Karlsson. 
 
§ 9 Fastställande av balansräkning 

Kassör Barbro Frindberg presenterar balansräkning.  
Balansräkningen fastställs.  
 

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  
 
§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter  



Antalet ledamöter fastställs till 9 st. (inklusive ordförande).  
 
§ 12 Fastställande av årsavgift för föreningen och arvode för styrelsen 
 Nuvarande årsavgift 300kr för ordinarie medlem, samt 150kr för 

studerande/pensionär kvarstår. Arvodet för styrelsemedlemmarna fastställs till 
999:-/år liksom det varit föregående år.   

 
§ 13 Val av styrelseordförande 

Satu Turunen-Taheri väljs till ordförande för föreningen för mandatperioden 2015-
2017.  
 

§ 14 Val av ledamöter och suppleanter för dessa 
Förtydligande görs; det gäller endast val av ledamöter och ej val av suppleanter.  
Sofia Scheefe och Barbro Frindberg väljs om för mandatperioden 2015-2017. 
Årsmötet föreslår Petra Herrlin till ny styrelsemedlem för mandatperioden 2015-
2017, vilket också fastställs. 
Årsmötet finner att föreningens stadgar är otydliga. Det föreslås av årsmötet att 
styrelsen ser över dessa, vilket kommer att göras under nästkommande 
verksamhetsår. 

 
§ 15 Val av revisorer och suppleanter för dessa 

Lotta Karlsson sitter kvar ett år till. Valberedningen föreslår Kerstin Karlsson, som 
avböjer.  
Årsmötet föreslår Henrietta Nilsson till ny revisor, och denne väljs in för 
mandatperioden 2015-2017.  

 
§ 16 Val av ledamöter för valberedningen 

Karin Notsten, Azar Zandi och Tina Ibertsson väljs till ny valberedning.  
 
§ 17 Förslag från styrelsen 

• Audionomens roll den allmänna debatten om hörselvården. Daniel 
Wigertsson genomför en presentation kring detta. Styrelsen efterfrågar att fler 
motioner kommer styrelsen tillhanda.  

 
§ 18 Förslag från medlemmar 
 Inga motioner har inkommit.  
 
§ 19 Övriga frågor 

Verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår presenteras av Satu Turunen 
Taheri. Verksamhetsplanen fastställs. 
 

§ 20 Tid och plats för nästa möte 
Nästa årsmöte hålls i samband med rikskonferensen 2016 i Arvika 11-13 maj.  
 

§ 21 Mötet avslutas 
 Pia Uhlin tackar för mötet och avslutar.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
….....................................  …..................................... 
Pia Uhlin   Sofia Scheefe 
Mötesordförande  Mötessekreterare 
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Lisbeth Forsman  Eva Börjesson 
Justerare   Justerare 
 
 
 
 
 
 
 


