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SPAF: styrelse har haft följande sammansättning:
Ordförande:
Ledamot/kassör:
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Ledamot:
Ledamot
Suppleant:
Suppleant

Eva Andåker
Lotta Anderson
Agneta Andersson
Anna Persson
Kerstin Björklund
Barbro Sundelin
Helén Bergstadius

Örebro
Malmö
Solna
Stockholm
Lund
Göteborg
Boden

Revisorer:
Revisorsuppleant:
Valberedning:

Lars Norberg och Anders Mossberg
Annika Skjöldevald
Ulla Björk (sammankallande)
Anna Kjellander
Majvor Hellström

Uppsala
Stockholm
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Uppsala
Uppsala

Eva Andåker har varit föreningens representant i NAS tillika representant och styrelsemedlem
i SAS. Agneta Andersson har varit föreningens representant i Hjälpmedelsinstitutet. Anita
Frändh har på styrelsen uppdrag varit styrelsemedlem i Wibelfonden.
Styrelsen har förutom årsmötet haft 10 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret.
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10-03-24
10-04-29
10-05-25
10-06-21
10-08-17
10-09-22
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10-12-15
Samt

Rosenlunds sjukhus, Stockholm
Telefonmöte
Konradsberg, SPSM, Rålambsvägen 32 A, Stockholm
Telefonmöte
Telefonmöte
Telefonmöte
Rosenlunds sjukhus, Stockholm
Telefonmöte
Telefonmöte
Telefonmöte
Årsmöte på Campus, Konradsberg, Stockholm 10-03-25

Rundabordssamtal - Framtidens Hörselvård - en gemensam utmaning, Svensk Hörsel inbjöd
via SAS (Svenska Audiologiska Sällskapet) den 25 maj 2010 till ett rundabordssamtal i
Västerås. Vid mötet deltog Eva Andåker som representanter för föreningen. Vid mötet gavs
tillfälle att kort redogöra för föreningarnas viktigaste frågeställningar och uppfattningar om
nuläge och framtiden. Eva framförde vikten av utbildning, speciallärarutbildning med
inriktning döv/hörsel. Mötet avslutades med att Svensk Hörsel skulle inbjuda till nytt möte
under hösten. SAS har under hösten kontaktat Svensk Hörsel och tillfrågat om vi tillsammans
kunde bjuda in till ett nytt möte och möttes av positiv respons, men både SAS och Svensk
Hörsel har haft svårt att finna lämplig tidpunkt för detta så frågan är bordlagd tillsvidare.
Rikskonferensen 2010 ägde rum den 25-26 mars på Campus, Konradsberg i Stockholm och
temat var ”Pedagogen i vardagen – samspel och lärande”. Konferensen arrangerades i
samverkan med DHOPP, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Det blev en mycket uppskattat konferens med nöjda deltagare och utställare. Det var också
första gången som SPAF:s seniorer deltog. Inger Tillberg och Anita Frändh har lyckats med
sitt uppdrag att starta en senioravdelning inom SPAF.
Sedan april månad har planering för 2011 års konferens planerats av Region Skåne
tillsammans med Lunds kommun i samarbete med SPAF. Konferensen äger rum i mars 2011 i
Malmö.
Styrelsen har arbetat med att ta fram en lathund för SPAF:s konferensarrangörer, för att
underlätta för den arbetsplats som påtar sig arbetet att arrangera rikskonferens.
Under året har SPAF:s hemsida byggt om, utvecklats och fått ett annat utseende. I framtiden
kommer det finnas möjlighet att ta emot konferensanmälningar direkt på hemsidan. Vilket är
en tjänst som kommer att underlätta mycket för arrangörer av rikskonferenser.
Ulla Richardsson har sammanställt Hörselpedagogiska förenings (Hpf) historik. Ett arbete
som uppskattas mycket och som kommer att ligga på SPAF:s hemsida.

Medlemsantalet var vid årets slut 208 varav 17 seniorer.

Eva Andåker
Ordf.

