
Styrelsearbetet

Vid rikskonferensen  i Hässleholm  valdes  jag  in i styrelsen.  Eftersom  de andra  i styrelsen  var
tveksamma  till  ordförandeskapet,  antog  jag  utmaningen.  Vi enades  om vid vårt  fysiska  möte
i Stockholm,  att  vi TILLSAMMANS  skulle  klara  ut vår  uppgifti  styrelsen!  Vår  första  utmaning
var  att  bestämma  träff  för  vår  nästa  rikskonferens.  Vi enades  om att  det  blev  Växjö.  En
arbetsgrupp  tillsattes.  I arbetsgruppen  ingick:  Annika  Lilja, Magnus  Lennartsson,  Helena
Lindhe,  Lotta  Andersson  och jag.  Vi träffades  i Växjö  och fick  ihop  många  intressanta  och
kunniga  föreläsare,  trots  tidsbristen.  Styrelsen  är förhoppningsfull,  att  vi kan genomföra  den
i november  istället  för  våren  2020,  pga Coronatider.

Jag vill  tacka  styrelsen  och arbetsgruppen  för  ett  intensivt  och utmanande  arbete.  Det  är
tack  vare  vårt  gemensamma  arbete,  som  föreningen  kan leva  vidare  i en tid med  många
besparingari  våra  regioner.  Vi hoppas  därför  kunna  få ett  ekonomiskt  bidrag  till  våra
medlemmar  via Wibelfonden  framöver.  Vi ser med  tillförsikt  fram  emot  den fortsatta
verksamheten  2020,  som kommer  att  innebära  många  nya utmaningar.

Alvesta  den 2020-04-06

P(l/UtCb
Monica  Johnsson,  ordförande



2019-05-07  Fysiskt  möte  i samband  med  rikskonferens  i Hässleholm

2019-05-09  årsmöte  i samband  med  rikskonferensen  i Hässleholm

2019-05-27  konstituerande  möte,  telefonmöte

2019-08-29  fysiskt  möte  i Stockholm

2019-09-24  telefonmöte

2019-10-21  telefonmöte

2019-11-12  telefonmöte

2019-  12-10  telefonmöte

SPAF:s  representationer

Johanna  Kylin har varit  föreningens  representant  i SAS (svenska audiologiska  sällskapet),  vice
representant  har varit  Åsa Thorup.  Helen Bergstadius  har varit  SPAF:s representant  i NAS
(nordiska  audiologiska  sällskapet).  Agneta  Andersson  har varit  SPAF:S representant  i
Wibelfonden.

SPAF:s rikskonferens  i Hässleholm  den 8-9 maj

Temat  för  2019 års konferens  var "Hållbar  utbildning,  habilitering  och rehabilitering"  -  goda
hörselpedagogiska  exempel  från södra Sverige. Det var  ca 100  personer  som  deltog  i

konferensen.  Konferensen  inleddes  med en inspirerande  föreläsning  av författaren  och

mångsysslaren  Björn Ranelid. Föreläsningen  hade titeln  "Jag  skänker  dig mina  vackraste

ord".  Med stor  skicklighet  och retorik  blandande  han allvar  med en stor  portion  humor.

Sedan följde  många intressanta  lokala föreläsare  runt  om. Det var  föreläsare  från olika  skolor
i närheten,  exempelvis  så kom från Motettens  förskola  i Malmö,  SPSM syd, Östervångskolan
i Lund, Mogårds  folkhögskola  och såklart  Silviaskolan  från Hässleholm.  De berättade  om  sina
erfarenheter  och utmaningar.  Vi fick även lyssna på hur patienter  upplever  sina  CI och  hur
rehabilitering  är för Cl-användare.

Tina Ibertsson,  hade intervjuat  fem ungdomar.  Alla vittnade  om att  de ville ha någon som de
kunde  prata med om sin hörselnedsättning.  Detta  gällde både inom hörselvården  men även i
hemmet.

Jenny Mejstad  och Ellinor  Månsson  föreläste  om NP-problematik  och hörselnedsättning.

Ambulerande  hörselpedagog  Jenny Ringdahl  berättare  om en studieresa  till Nya  Zeeland
som hon gjorde  under  hösten  2018 tillsammans  med ytterligare  sju hörselpedagoger  från
Skåne.

På kvällen bjöds det på en trerättersmiddag  med underhållning  av en trollkonstnär  som gick
runt  bland borden  och trollade.


