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Styrelsen
Styrelsen har sedan årsmötet den 19 april 2012 varit representerad av följande ordinarie
ledamöter:
Anna Persson, Ordförande
Stockholm
Lotta Anderson, Ledamot/kassör
Malmö
Agneta Andersson, Ledamot/sekreterare
Solna
Helén Bergstadius, Ledamot
Boden
Kerstin Björklund, Ledamot
Lund
Karin Green-Salmonson, Suppleant
Helsingborg
Gunilla Amgard, Suppleant
Kävlinge
Revisorer:
Revisorsuppleant:
Valberedning:

Lars Norberg och Anders Mossberg
Annika Skjöldevald
Gunilla Suwe-Huczkowsky
(sammankallande)
Monica A Ryman
Barbro Sundelin

Uppsala
Stockholm
Stockholm
Alingsås
Göteborg

Styrelsemöten
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft tio protokollförda möten. Åtta av dessa
har varit per telefon och två har varit fysiska möten (Stockholm och Lund).
SPAF:s representationer
Anna Persson har varit föreningens representant i NAS tillika representant och
styrelsemedlem i SAS. Agneta Andersson har varit föreningens representant i möten med
Hjälpmedelsinstitutet. Anita Frändh har på styrelsens uppdrag varit styrelsemedlem i
Wibelfonden.
Åsa Folke har representerat SPAF då flertalet organisationer, på initiativ från Anders
Norström på HRF, gått ihop för att göra en skrivelse till Boverket med förslag på förbättringar
vid nybyggnationer av förskole- och skollokaler utifrån ett akustiskt och lärandeperspektiv.

Anna Persson har deltagit i diskussioner med Stockholm Universitet (Specialpedagogiska
Institutionen) gällande betydelsen av utbildningsmöjligheter inom Hörsel- och dövområdet i
framtiden.
Agneta Andersson och Kerstin Björklund har med visst ekonomiskt stöd från SPAF deltagit
vid Audiologisk Dag 121107. De har skrivit en sammanfattning om innehållet från dagen.
SPAF:s Rikskonferens
Rikskonferensen 2012 ägde rum den 20 april på Målarsalen i Stockholm och
temat var ”Det goda exemplet”. Då föreningen firade tioårsjubileum firades det extra under
konferensdagen med att man bland annat hade Stockholms Improvisationsteater som
underhöll och agerade moderatorer mellan föreläsarna. Det blev en mycket uppskattad
konferens med 76 deltagare och 10 utställare.
AudioNytt
Samtliga medlemmar i SPAF får AudioNytt då den ingår i medlemskapet. Föreningen har en
egen spalt i tidskriften som styrelsen har skrivit i vid tre tillfällen under året samt ett längre
referat från Rikskonferensen.
Hemsidan
SPAF:s hemsida har utvecklats fortlöpande vad gäller innehåll och utseende. Arbetet med att
göra förenklingar för att anmäla sig och till Rikskonferenserna forsätter. Styrelsen finner det
betydelsefullt att hemsidan hela tiden uppdateras med aktuell information.
Uppdrag
Carin Roos har på uppdrag av SPAF:s styrelse intervjuat Gunnel Blucher för att sammanställa
en så stor del av Hörselpedagogiska föreningens (Hpf) historik som möjligt. Arbetet fortlöper
och kommer att presenteras på hemsidan när det är färdigt.
Anna Persson har tillsammans med Ursula Willstedt-Svensson arbetat med att översätta
Cochlears häfte ”Listen Learn and Talk” till svenska.
Inrättande av SPAF:s pedagogiska utmärkelse
Många yrkesföreningar och liknande sällskap har under en längre tid delat ut utmärkelser för
att uppmärksamma särskilda insatser inom respektive område. I samband med att SPAF 2012
firade 10 år som förening bestämde styrelsen att instifta ett pedagogpris – SPAF:s
pedagogiska utmärkelse. Utmärkelsen delas i första hand ut vid SPAF:s årliga rikskonferens
som oftast ligger under våren. Nomineringarna bör därför vara styrelsen tillhanda från och
med årsskiftet till och med den 1 mars årligen.
Den första pedagogiska utmärkelsen tilldelades Ulla Rikardson, i samband med
jubileumskonferensen i Stockholm den 20 april. Förutom ett diplom får vinnaren en
snäckformad skål i tenn.

Styrelsearbete
SPAF:s lathund för konferensarrangemang reviderades ytterligare en gång under våren 2012
för att följa med i tiden. Inte minst när det gäller kontrakt för utställare och föreläsare.
Medlemskap i SPAF
Medlemsantalet var vid årets slut 205 varav 29 seniorer. På årsmötet beslutade man att behålla
avgiften oförändrad. Styrelsen har gått ut med en tydligare information på hemsidan vad
gäller inbetalning av medlemskapet.
Externa aktörer har frågat om tillgång till SPAF:s medlemsregister men nekats. Denna lista är
till för kontakt mellan medlemmarna och styrelsen. Exempelvis sprids nya tjänster inom det
pedagogiska audiologiska området via denna samt utbildningar eller i vissa fall aktuella
händelser enligt medlemmars förfrågan.
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