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Protokoll 
 fört vid årsmöte med 

Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen, SPAF 
2020-05-07 

 
 
Plats: Alvesta samt på länk via Zoom 
 
 
Deltagare: Anders Mossberg, Katarina Forsberg, Helén Bergstadius, Ulrika Larsson, 
Monica Johnsson, Eva-Lena Danielsson, Åsa Thorup, Marie Klafver, Ingela 
Söderberg, Lotta Anderson, Benita Vikström 

 

 
§1 Årsmötet öppnas.  

Ordförande Monica hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
Presentation av nuvarande styrelse.   
 

§ 2  Val av mötesordförande och sekreterare 

Val av mötesfunktionärer: 
 Ordförande: sittande Monica Johnsson 
 Sekreterare: sittande Ulrika Larsson 

 
§ 3 Val av protokolljusterare 

Justerade tillika rösträknare: Helen Bergstadius och Eva-Lena 
Danielsson 

 
 

§ 4 Godkännande av årsmötets utlysning 
 
 

§ 5  Verksamhetsberättelsen läses upp av ordförande, godkänns och läggs 
till handlingarna.  
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§ 6 Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning 
presenteras av kassör. Kassarapporten läses upp av kassör och 
godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 7 Revisionsrapporten läses upp av revisor Anders Mossberg och läggs till 
handlingarna.  

 
 

§ 8 Beslut om motioner. Ej kommit in några motioner. Om det kommer in 
motioner under året kan en extrastämma vara aktuellt vid konferensen i 
november. Motioner skall skriftligen inlämnas till styrelsen minst två 
veckor innan årsmötet, alternativ inlämnas till höstens konferens. 

 
 

§ 9 Beslut om medlemsavgift för år 2021 
Beslutas att medlemsavgift kvarstår till 200kr, extraavgift på 50kr efter 31 
mars. 150kr för seniorer. 100kr av det går till audionomtidningen.  

 
 

§10 Val av styrelse för kommande år (1år) godkändes. 
Val av ordförande Monica Johnson 1 år  Alvesta 
 
Ledamöter 
Ulrika Larsson kvarstår 1 år   Uppsala 
Benita Vikström omval 2 år  Luleå 
Eva-Lena Danielsson kvarstår 1 år  Göteborg 
Marie Klafver kvarstår 1 år  Borås 

 
Suppleant 
Åsa Thorup omval 1 år    Bjärred 
Ingela Söderberg omval 1 år  Gävle 

 
Adjungerande kassör 
Lotta Anderson kvarstår tills vidare   Hjärup 

 
 

§11 Val av ordinarie revisor för kommande år godkändes. 
 Anders Mossberg omval 1 år 
 Revisorsuppleant ej valt. 

 
 

§ 12  Val av valberedning för kommande år godkändes. 
Karin Green-Salmonson, sammankallande Helsingborg 
Madelene Onsgård    Helsingborg 
Elena Krogh    Eskilstuna 
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§ 13  Övriga frågor 
Fråga att följa upp från föregående årsmöte: Kan vi investera pengarna 
från vårt sparkonto i fonder? Kassör har varit kontakt med Nordea som 
har beskrivit olika förslag. Riskerna diskuterades sedan på styrelsemöte i 
Stockholm 2019-08-29. Styrelsen fattade då beslut om att vi ej är villiga 
att ta den risken med medlemmarnas pengar. 
Kan man tänka sig andra alternativ att använda pengarna till? 
Välgörenhets organisationer? Liten buffert måste föreningen ha till 
eventuella förluster från konferenser.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Ulrika Larsson  Monica Johnson  
 Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
  
 
 
    

Helén Bergstadius  Eva-Lena Danielsson 
Justerare   Justerare 

 
  


