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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för  Svenska  Pedagogiska  Audiologiska  Föreningen,  SPAF

Verksamhetsåret  2019  (1 januari-  31 december)

Styrelsen

Styrelsen  har sedan årsmötet  den 9 maj 2019 varit  representerad  av följande  ordinarie

ledamöter:

Monica  Johnsson,  ordförande

Marie  Klafver,  ledamot,  vice  ordförande

Ulrika  Larsson,  ledamot,  sekreterare

Eva-Lena  Danielsson,  ledamot

Benita  Vikstnöm,  ledamot

Åsa Thorup,  ledamot,  webbansvarig

Ingela  Söderberg,  suppleant

Lotta  Andersson,  adjungerande  kassör

Revisorer: Anders  Mossberg

Valberedning:

Karin  Green-Salomonson,  sammankallande

Anneli  Persson

Kerstin  Björklund

Alvesta

Borås

LJppsala

Göteborg

Luleå

Bjärred

Gävle

Hjärup
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Helsingborg

Hässleholm

Lund

Styrelsemöte

Styrelsen  har  förutom  årsmötet  haft  10  protokollförda  styrelsemöten  under

verksamhetsåret.

2019-01-30  Telefonmöte

2019-03-05  Telefonmöte

2019-04-02  Telefonmöte



Under  årsmötet  avtackades  ordförande  Helön  Bergstadius,  samt  ledamöterna  Karin  Green-

Salmonson,  Lotta  Andersson  och Yvonne  Höglund.  Eva-Lena  Danielsson,  Marie  Klafver,

Monica  Johnsson  samt  Ingela  Wallström  hälsades  välkomna  som  nya styrelsemedlemmar.

SPAF:s  utmärkelse

2019  års utmärkelse  tilldelades  Christian  Örn,  rektor  på Silviaskolan  och Carin  Crusensvärd,

pedagog  på Silviaskolan.  Motivering  Carin  Crusensvärd:

Har  i det tysta arbetat på bästa sätt  gentemot  hundra  barn/elever  med  hörselnedsättning  för

att  de på bästa  sätt  ska utveckla  sitt  språk  och lära sig att  läsa. Det  är inte  många  som har

haft  den unika  förmågan  att  lära barn  med  hörselnedsättning  att  läsa och ta till  sig det

skrivna  språket.  Pristagaren  har  en enorm  kompetens  att  lotsa  och leda  barn  och föräldrar  in

i kommunikationens  och läsandets  konst.

Motivering  Christian  Örn:

Har  med  sitt  engagemang,  sin humor,  glädje  och förståelse  inspirerat  och motiverat  barn  och

ungdomar  med  hörselnedsättningar  i den verksamhet  hen arbetar  i. Pristagaren  har  med  sitt

humanistiska  och öppna  synsätt  samt  med  intresse  för  olika  kulturer  lyckats  bygga  broar  och

skapat  kommunikation  mellan  människor  från  olika  länder.  I sina olika  roller  har  pristagaren

stort  förtroende  hos elever,  föräldrar  och kollegor  samt  skapat  samverkan  mellan  en mängd

aktörer  på olika  nivåer  och bidragit  till  inkludering  mellan  hörande  elever  och elever  med

hörselnedsättning.  På många  sätt  har  hen arbetat  för  att  stärka  elevernas  självkänsla  och

självförtroende  och förgyllt  elevernas  vardag  genom  läranderesor  till  bland  annat  Tjeckien,

Tyskland,  Italien,  Indien  och USA. Hans  ödmjuka  sätt  visar  sig också  i mötet  med  så väl

indiska  gatubarn  som Drottning  Silvia.

2018  års pedagogpristagare  Bertil  Mannesson  höll  ett  fascinerande  och otroligt  fängslande

föreläsning  om hur  det  var  att  jobba  som  hörselpedagog  i Norrbotten.  Att  få jobba  med

honom  eller  vara  patient  under  hans  vingar  måste  vara  oförglömligti

Hemsidan

SPAF:s hemsida  har  uppdaterats  av webbansvarig  och tillsammans  med  en anlitad

webbmaster.  Alla  medlemmar  uppmanas  att  delta  och skicka  in från  intressanta

föreläsningar,  konferenser,  resor  eller  andra  nyheter  inom  hörselområdet,  som  kan läggas  in

på vår  hemsida.

Audionomtidningen

Medlemmarna  få Audionomtidningen  som  en medlemstidning.  Den utkommer  fyra  gånger

per  år. Där har  SPAF en spalt  som  sekreteraren  Ulrika  sköter  med  bravur.


