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Styrelsen
Styrelsen har sedan årsmötet den 17 april 2013 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:

Anita Frändh och Anders Sundqvist
Anders Mossberg
Monica A Ryman (sammankallande)
Eva Andåker
Kerstin Persson

Stockholm/Boden
Uppsala
Alingsås
Örebro
Nyköping

Styrelsemöten
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 12 stycken protokollförda möten. Sju av
dessa har varit per telefon och fem har varit fysiska möten (varav två i Malmö samt tre möten
inklusive årsmöte och konstituerande möte i samband konferensen i Visby).
SPAF:s representationer
Anna Persson har varit föreningens representant i NAS tillika representant och
styrelsemedlem i SAS. Under september deltog Anna på årsmötet på Island som i samband
med mötet hade tema om hörselnedsättning och genetik. SAS arrangerade i november
Audiologisk Dag i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Agneta
Andersson har varit föreningens representant i möten med Hjälpmedelsinstitutet samt på
styrelsens uppdrag varit styrelsemedlem i Wibelfonden.
Åsa Folke, specialpedagog vid Hörsel- och Balanskliniken i Stockholm har representerat
SPAF då flertalet organisationer, på initiativ från Anders Norström på HRF, gått samman för
att göra en skrivelse till Boverket med förslag på förbättringar vid nybyggnationer av
förskole- och skollokaler utifrån ett akustiskt- och lärandeperspektiv.

SPAF:s Rikskonferens
Rikskonferensen 2013 ägde rum den 17-19 april på Wisby Strand på Gotland och temat var
”Hur hörs det?”. Det var ett 80-tal deltagare samt10-tal utställare. Då det sällan arrangeras
konferenser på Gotland bjöd man även in öbor att delta till dagspris under den sista
konferensdagen. Att förlägga en konferens på Gotland innebar merkostnader, inte minst vad
gäller utgifter för inresande föreläsare därför var det mycket glädjande att dagarna och
kvällarna på Gotland fick väldigt goda utvärderingar. Konferensen planerades till stor del av
bofasta på Gotland; Lena Smitterberg, Lotta Molund-Löfgren samt ekonomiskt ansvarig
Margareta Sjöström.
SPAF:s pedagogiska utmärkelse
2013 års pedagogiska utmärkelse tilldelades docent Carin Roos vid Karlstad universitet. Carin
hade glädjande nog möjlighet att själv finnas på plats och ta emot utmärkelsen i samband med
Rikskonferensen. Förutom ett diplom får vinnaren en snäckformad skål i tenn. Nytt för 2014
är att pristagaren bjuds in att hålla en föreläsning vid kommande års konferens.
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 2013 samt ett längre
referat från Rikskonferensen 17-19 april.
Hemsidan
SPAF:s hemsida har utvecklats fortlöpande vad gäller innehåll och utseende. Rubriker har
ändrats och innehållet uppdateras med nyheter samt navigeringsförbättringar. Bland annat var
det möjligt att anmäla sig till Rikskonferensen via hemsidan.
Uppdrag
Under 2013 har Carin Roos arbetat vidare med uppdraget att sammanställa Förstadielärarnas
historik. Arbetet fortlöper och planeras att bli färdigt under våren 2014. Texten kommer att
presenteras på hemsidan när de är färdig samt eventuellt tryckas upp i pappersformat.
Under 2013 blev uppdraget att översätta Cochlear Limiteds häfte ”Listen. Learn and Talk” till
svenska färdigt. Uppdraget genomfördes av Anna Persson tillsammans med Ursula WillstedtSvensson i samarbete med Cochlear. Företaget har stått för tryckkostnaderna av häftet som
dels finns att tillgå via deras hemsida dels kan man även köpa det till ett självkostnadspris av
250kr. SPAF styrelse fick ett antal häften som bland annat lottades ut till konferensdeltagarna
i samband med SPAF-dagarna i Visby.

Styrelsearbete
SPAF:s lathund för konferensarrangemang reviderades ytterligare en gång i samband med det
fysiska mötet i Malmö i början av året.
Under årsmötet inkom två motioner som styrelsen arbetat med: att SPAF skall finnas med på
någon form av sociala medier samt att logotypen bör ses över då den enligt motionen
uppfattats likna en svastika. I det första motionsärendet har styrelsen haft kontakt med SPAFmedlem Lotta Molund-Löfgren på Gotland för att lägga upp en grupp på Facebook och i den
andra har styrelsen tillsammans med webmaster fått i uppdrag att ta fram en ny logotyp.
Denna kommer att presenteras i samband med årsmötet 2014-04-03.
Under våren 2013 inleddes efter förfrågan av Svenska Audionomföreningen (SvAf) ett
samarbete för att tillsammans arrangera konferensdagar under 2014. En programgrupp
bestående av representanter från båda föreningarna skapades. Då platsen för konferensen blev
Stockholm sker detta samarbete även tillsammans med Hörsel- och Balanskliniken på
Karolinska Universitetssjukhuset.
Medlemskap i SPAF
Medlemsantalet var vid årets slut188 varav 30 seniorer. På årsmötet beslutade man att behålla
avgiften oförändrad, dvs 200kr/år smt 150kr/år för seniorer. Styrelsen har gått ut med en
tydligare information på hemsidan vad gäller inbetalning av medlemskapet. Då
medlemsregistreringen tar en hel del tid har styrelsen uppdaterat med ny information på
hemsidan om senast betalningsdatum för medlemskap samt beslutat att tilläggsavgift
tillkommer på sena inbetalningar.
För Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen 2014-04-02

Anna Persson
Ordförande

