VERKSAMHETSBERÄTTELSE
För Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen, SPAF
Verksamhetsåret 2018 (1 jan -31 dec)
Styrelsen
Styrelsen har sedan årsmötet den 24 april 2018 varit representerad av följande ordinarie
ledamöter:
Helén Bergstadius, ordförande
Boden
Karin Green-Salmonson, ledamot/vice ordförande
Helsingborg
Lotta Anderson, ledamot/kassör
Hjärup
Ulrika Larsson, ledamot
Uppsala
Benita Vikström, ledamot
Luleå
Yvonne Höglund, ledamot
Västerås/Örebro
Åsa Thorup, suppleant
Bjärred
Revisorer:

Anders Mossberg
Ingela Wallström

Uppsala
Gävle

Valberedning:

Kerstin Björklund, sammankallande
Annika Lilja
Anneli Persson

Lund
Nybro
Hässleholm

Styrelsemöten
Styrelsen har förutom årsmötet haft 13 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret.
2018-01-10 telefonmöte
2018-02-07 telefonmöte
2018-03-06 telefonmöte
2018-03-23 telefonmöte
2018-04-13 telefonmöte
2018-04-24 Fysiskt möte i samband med Rikskonferensen i Stockholm
2018-04-26 Årsmöte samband med Rikskonferensen i Stockholm
2018-05-03 konstituerande möte, telefonmöte
2018-06-08 telefonmöte
2018-08-31 fysiskt möte i Stockholm
2018-09-28 telefonmöte
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2018-10-26 telefonmöte
2018-11-27 telefonmöte
2018-12-18 telefonmöte
SPAF:s representationer
Helén Bergstadius har varit föreningens representant i Svenska audiologiska sällskapet (SAS),
tillika representant och styrelsemedlem i Nordiska audiologiska sällskapet (NAS). Agneta
Andersson har på styrelsens uppdrag varit styrelsemedlem i Wibelfonden.
SPAF:s Rikskonferens
Den första av rikskonferensens två dagar med temat ”Kommunikation ur ett livsperspektiv”
skedde i samarrangemang med Wibelfonden och representanter från dess styrelse. Vi fick
bland annat ta del av psykologiska aspekter på röst och tal, berättelser om persontecken, om
tvåspråkighet för döva och hur det kan vara att leva med cochleaimplantat.
Andra dagen arrangerades och genomfördes av SPAF själva, utan lokal arbetsgrupp.
Innehållet under den dagen var språklig deprivation, teckenspråk som fjärrundervisning,
TAKK för språket, ta del av senaste forskningen om språkutveckling och pedagogiska
konsekvenser för barn med hörselnedsättning och dövhet mm. Hela konferensen genomfördes
den 25-26 april maj vid Strömskajen på Teaterskeppet i Stockholm. Konferensen lockade
även detta år ett hundratal deltagare och en handfull utställare, allt vad lokalen erbjöd.
Medlemmarna bjöds på sedvanlig middag men den här gången ingick även en båttur i
Stockholms skärgård, vilket uppskattades mycket. Att vi denna gång anordnade konferensen
på ett skepp upplevde många som något extra, allt detta bidrog för många medlemmar till att
knyta och upprätthålla värdefulla kontaktnät.
Hemsidan
SPAF:s hemsida har utvecklats fortlöpande vad gäller innehåll och utseende. Styrelsen har de
senaste två åren anlitat en webbmaster som med hjälp av en styrelseledamot kontinuerligt
uppdaterar sidan. Medlemmarna uppmanades på årsmötet att komma in med nyheter att lägga
upp på hemsidan.
Audionomtidningen
Medlemmarna har även detta år fått Audionomtidningen som en medlemstidning.
Audionomtidningen utkommer med fyra nummer/år. Föreningen har haft en stående spalt i
tidningen och det har i huvudsak varit föreningens sekreterare som ansvarat för att skriva
spalten men även andra styrelsemedlemmar har rapporterat från konferenser de deltagit i,
bland annat från Nordiska Audiologiska Sällskapets konferens på Island i juni 2018.
SPAF:s pedagogiska utmärkelse
2018 års pedagogiska utmärkelse tilldelades hörselpedagog Bertil Mannesson. Han har under
sitt yrkesverksamma liv arbetat med alla åldrar inom hörselområdet.
Genom sitt positiva bemötande, sina gedigna kunskaper och erfarenheter om döva/hörselskadade
och dövblinda betytt mycket för såväl patienter och deras närstående samt kollegor i hela landet.
Under hela sitt yrkesliv har han varit engagerad i alla de frågor som rör hörselskadade och döva i
sin roll som teckenspråkslärare, speciallärare, teckenspråkstolk, folkhögskollärare, hörselpedagog
och sen många år chef för pedagogiska hörselvården i Norrbotten. Han har sedan 2003 varit
delaktig i uppbyggnaden av dövblindteamet i Norrbotten. Många både i och utanför hörselvården
har också fått uppleva uppskattande föreläsningar om kroppsspråkets betydelse. Bertil emottog
utmärkelsen i samband med Rikskonferensen. Förutom ett diplom fick han en snäckformad
skål i tenn som symboliserar hörsel.
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Styrelsearbete
Styrelsen har detta år fått ett par nya ledamöter, då de ledamöter som lämnat styrelsen avgick
efter många års idogt arbete. De gamla avtackades på Rikskonferensen och de nya
välkomnades. Det har inneburit viss omfördelning av arbetsuppgifter men handlar fortfarande
om olika ansvarsområden. Det har förutom ordförande-, sekreterare- och kassörsuppgifter
handlat om kontakt med webbmaster, medlemsutskick och att synliggöra föreningen i olika
sammanhang.
Vid årsmötet presenterade styrelsen en motion gällande inrättande av stipendium på 3000kr
eller lägre som föreningens medlemmar kan söka för att delta i konferens, kurs eller
studiebesök inom hörselområdet. Årsmötet biföll förslaget. Stipendiet ska sökas senast 1/12
och styrelsen beviljar ansökningarna och fastslår beloppet om den ekonomiska situationen så
tillåter. Det gågna året inkom två ansökningar som bifölls men dessa medel har inte nyttjas
ännu på grund av väntan på besked kring andra sökta medel.
Under våren 2018 ställde styrelsen frågan om någon ort i Skåne var intresserad av att anordna
nästa års konferens och glädjande var att vi fick ett snabbt svar från Silviaskolan och
planeringen av nästa års konferens kom i gång tidigt på försommaren. En arbetsgrupp
bildades med representanter från skolan, styrelsen och ambulerande hörselpedagog samt
rådgivare på SPSM.
Medlemskap i SPAF
Medlemsantalet var vid årets slut 179 varav 22 seniorer, vilket är oförändrat från föregående
år. Även detta år är avgiften på 200 kr/år oförändrad. Det är problematiskt att få in
medlemsavgifterna och påminnelser tar mycket av styrelsens tid. Det finns uppdaterad
information på hemsidan om inbetalning av medlemsavgift, senast betalningsdatum, beslut
om tilläggsavgift på sena inbetalningar och uteslutning av medlemmar som inte betalar.
Styrelsen vill därför påminna om att SPAF är en medlemsförening och beroende av
medlemsavgifter för att kunna verka för att utveckla och stärka den pedagogiska audiologin
och anordna konferenser.
För Svenska Audiologiska Pedagogiska Föreningen 2019-04-21

Helén Bergstadius
Ordförande Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen
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