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Protokoll
fört vid årsmöte med
Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen, SPAF
2013-04-17
Plats:

Wisby Hotell och Konferens.

§1

Ordförande Anna Persson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Årsmötets stadgeenliga utlysande godkänns.

§3

Dagordningen godkänns.

§4

Val av mötesfunktionärer:
Ordförande Anna Persson
Sekreterare Agneta Andersson
Justerare tillika rösträknare Eva Degerlund och Kerstin Bjärnstedt.

§5

Verksamhetsberättelsen läses upp och godkänns.

§6

Kassarapporten läses upp och godkänns.

§7

Revisionsrapporten läses upp och läggs till handlingarna.

§8

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.

§9

Årsavgiften är oförändrad 200 kronor, för seniorer 150 kronor inklusive
AudioNytt.
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§10

Val av styrelse för kommande år.
Valberedningens förslag:
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Anna Persson
Lotta Anderson
Kerstin Björklund
Helén Bergstadius
Agneta Andersson
Karin Gren-Salmonson
Gunilla Amgard

Stockholm
Malmö
Lund
Luleå
Solna
Helsingborg
Löddeköpinge,

omval
omval
kvarstår
kvarstår
omval
kvarstår
omval

1 år
1 år
1 år
1 år
2 år
1 år
1 år

Årsmötet godkänner valberedningens förslag.
§11

Val av revisorer:
Anders Sundqvist, Stockholm
Anita Frändh, Stockholm
Revisorssuppleant:
Anders Mossberg, Uppsala

§12

omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år

Val av valberedning
Monika A-Ryman, Alingsås
Kerstin Persson, Nyköping
Eva Andåker, Örebro
Årsmötet godkänner medlemmarnas förslag

§13

§14

sammankallande

Motioner, se bilaga1 respektive bilaga 2.
Årsmötet bifaller motion enligt bilaga 1 att för medlemmars räkning starta ett
kommunikationsforum i lämpligt socialt media. Likaledes bifaller årsmötet,
efter votering med röstsiffrorna 28 ja mot 11 nej, motion enligt bilaga 2 att
utveckla förslag till ny logotype till föreningen.
.
Mötet avslutas.
.
Vid protokollet

Agneta Andersson
Sekreterare
Justeras

Justeras

Eva Degerlund

Kerstin Bjärnstedt
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Bilaga 1
Motion till Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen
2013-04-08

Förslag om diskussionsforum för medlemmar
I vår förening idag har vi möjlighet till kontakt med varandra framförallt via hemsida
och maillista. Med dagens teknik har det möjliggjorts nya och mer interaktiva
kontaktvägar med sociala medier, twitter osv.
Om det finns ett behov bland våra medlemmar att kunna diskutera gemensamma
yrkesfrågor, att ha möjlighet att kunna delge varandra nyheter, erfarenheter och tips,
är förslaget att starta en sluten Facebookgrupp för SPAF:s medlemmar. Endast
medlemmar i föreningen har då tillgång till sidan.
Förslag till beslut:
1. Att öppna en sluten facebookgrupp för endast SPAF:s medlemmar.
2. Om årsmötet är positivt till detta, ge styrelsen i uppdrag att utse någon
medlem med intresse i frågan att ansvara för upplägg och inval av
medlemmar.

Kerstin Björklund
medlem i SPAF
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Bilaga 2
Motion ställd till SPAF inför årsmötet 2013

Bakgrund: Vår logotyp har vid olika tillfällen uppfattats på ett negativt
sätt. Den kan till sin struktur uppfattas som en svastika.

Förslag: Att styrelsen får i uppdrag av årsmötet att ta fram en ny
logotyp.

Yrkande; Årsmötet röstar mot en ny logotyp, d.v.s. den är bra som den
är NEJ till ny logotyp.
eller
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny logotyp och
röstar JA till ny logotyp.

Agneta Andersson
Hörselpedagog
Avesina Hörsel Rehab AB
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