
     
 

                              

Protokoll fört vid styrelsemöte för 
 

Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen 

 
 
 
Tid: torsdag den 7 maj kl. 10.00 
 
 
Plats: Videomöte via Zoom 

 
 

Närvarande:  
Ulrika Larsson, Monica Johnson, Marie Klafver, Åsa Thorup, Eva-Lena 
Danielsson, Lotta Andersson och Benita Vikström. 
 
 

§ 1  Mötet öppnas 

 

 

§ 2  Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till  
 handlingarna 

 

 

§ 3 Ekonomi 
 

7/5: På föreningssparkontot finns som tidigare: 142 342,25kr. 
På PG finns 130 258,30kr. 

 

 

§ 4  Senaste nytt från rikskonferensen 

Det har varit svårt för Monica att få kontakt med MCON. MCON försöker 

i sin tur få kontakt med föreläsarna för att säkerställa att de kan föreläsa 

de nya datumen. Anna Persson har tackat nej till att föreläsa på grund av 

hennes forskning och disputation som närmar sig. Hon hälsar dock att 



hon gärna vill vara med vid nästa konferens för att föreläsa. 

Arbetsgruppen får ligga på MCON gällande kontakt med föreläsare och 

utställare. Endast 2 utställare hade anmält sig. Vi försöker behålla 

schemat så gott det går.  

Nytt datum för arbetsgruppen att träffas ska bestämmas inom kort. 

Tolkfrågan kommer upp det är en stor utgift. Vi behöver både skrivtolk 

och teckenspråkstolk till nästa konferens. MCON tar kontakt med Region 

Kronoberg och eventuellt Arbetsförmedlingen för att kolla av avgifterna 

för tolk. Benita kollar hur tolkcentralen i hennes region gör med avgifter 

för att ha något att jämföra med.   

 

§ 5  Tema 2021 gemensam hörselkonferens med SvAf och YSDH? 

Varken Monica eller Ulrika har hört något från SvAf. Hur ska vi göra vid 

nästa års konferens? En tanke är att ha en ”mini-konferens” på en dag i 

april-maj 2021. För årsmötet samt kanske någon föreläsning eller 

seminarium. 

 

§ 6  Medlemsutskick 

Benita gör nytt medlemsutskick efter årsmötet om bland annat vem/vilka 

som blev tilldelade den pedagogiska utmärkelsen 2020. 

Protokollet från årsmötet och verksamhetsberättelsen ska läggas på 

hemsidan.  

 

§ 7  Wibelfonden 

Wibelfonden har styrelsemöte den 11 maj och efter det får vi reda på om 

vi tilldelats något bidrag eller inte. Eva-Lena har tagit kontakt med 

ordförande i Wibelfonden för att kontrollera så att ansökan har kommit in 

och för att meddela att vi har nytt datum för konferensen. Nu håller vi 

tummarna.  

 

§ 8  Pedagogisk utmärkelse  

Monica har ringt till årets pristagare och meddelat. Pristagarna får sitt 

diplom och sitt pris vid konferensen i november.  

 

§ 9  Fysiskt möte hösten 2020, datum och plats 

Styrelsen hoppas kunna träffas fysiskt i början av september i 

Stockholm. Benita kollar med hotellet vi bodde på senast om vi kan bo 



där och ha tillgång till en konferenslokal. Benita kollar även kring 

avbokning vad som gäller om det är flera som inte kan/får åka på grund 

av verksamheten/ökad arbetsbelastning i höst. Förslag på datum: 

torsdag 3 september i Stockholm. 

 

 

§ 10  Övriga punkter   

Monica har inte fått betalkortet från Nordea. Det har krånglat mycket. 

Medlemsantalet är just nu 141 medlemmar varav 11 seniorer. Dock har 

34 ej betalat av dessa. Benita skickar mail till dessa medlemmar att de 

stryks ur SPAFs medlemsregister framöver.  

Audionomtidningen har deadline 12 maj. Vi bestämmer att vi har en 

mindre spalt denna gång men gör reklam för nytt datum av konferensen i 

höst, samt att nya medlemmar är invalda i valberedningen och att 

sittande styrelsemedlemmar är kvar ett år till.  

  
 
 

 

Nästa möte blir årsmötet: 7 maj kl. 11.00 via Zoom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
Ulrika Larsson    Monica Johnson 
Sekreterare    Ordförande 
 
 

 

 

 


