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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

För Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen, SPAF 

 

Verksamhetsåret 2021 (1 jan -31 dec) 

 

Styrelsen 

Styrelsen har sedan årsmötet den 20 april 2021 varit representerad av följande ordinarie 

ledamöter: 

Fredrik Chalfork, ordförande   Lund 

Marie Klafver, ledamot, vice ordförande                                            Borås 

Ulrika Larsson, ledamot, sekreterare   Uppsala 

Benita Vikström, ledamot    Luleå 

Eva-Lena Danielsson, ledamot   Göteborg 

Madeleine Onsgård, suppleant    Helsingborg 

Ingela Söderberg, suppleant    Gävle 

   

Lotta Anderson, adjungerad kassör   Lund 

 

Anders Mossberg, revisor    Uppsala 

    

 

Valberedning: 

Elena Krogh, sammankallande   Eskilstuna  

Monica Johnsson    Alvesta 

Åsa Thorup     Bjärred  

 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har förutom årsmötet haft 11 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. 

2021-01-18 digitalt via Zoom 

2021-02-10 digitalt via Zoom 

2021-03-17 digitalt via Zoom 

2021-04-20 Årsmöte, digitalt via Zoom 

2021-04-20 konstituerande möte, digitalt via Zoom 

2021-05-06 digitalt via Zoom 

2021-06-02 digitalt via Zoom 

2021-08-24 digitalt via Zoom 

http://www.spaf.nu/
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2021-09-15 digitalt via Zoom 

2021-10-06 digitalt via Zoom 

2021-11-24 digitalt via Zoom 

2021-12-08 digitalt via Zoom 

 

SPAF:s representationer  

Johanna Kylin har varit föreningens representant i Svenska audiologiska sällskapet (SAS), 

vice representant har varit Åsa Thorup. Helen Bergstadius har varit SPAFs representant i 

Nordiska audiologiska sällskapet (NAS). Anna Persson har på styrelsens uppdrag varit 

styrelsemedlem i Wibelfonden. 

 

SPAF:s Rikskonferens 

Under verksamhetsåret har styrelsen beslutat om en kommande rikskonferensens i Göteborg 

2022-04-28 till 2022-04-29. Representant från styrelsen och utsedd arbetsgrupp har arbetat 

fram ett konferensupplägg för två dagar på temat ”Vägar till Empowerment”. Konferensen 

sker med delvis med fondmedel från Wibelfonden. 

 

I samband med rikskonferensen i Göteborg 2022 uppmärksammas även SPAF 20 år.  

 

 
Hemsidan 

SPAF:s hemsida har utvecklats fortlöpande vad gäller innehåll och utseende. Styrelsen har de 

senaste åren anlitat en webbmaster som med hjälp av en styrelseledamot kontinuerligt 

uppdaterar sidan.  

 

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.  

 

SPAF:s pedagogiska utmärkelse 

SPAF arrangerade en digital eftermiddag 2021-10-14 där 2019 och 2020 års pedagogiska 

pristagare presenterade sina berättelser.  

Christian Örn, rektor, Silviaskolan -pristagare 2019 

Kerstin Björklund, hörselpedagog Region Skåne –pristagare 2020 

Asta Daleen, f.d.hörselvårdskonsulent (via inspelad presentation) - pristagare 2020 

 

Styrelsearbete 

Styrelsen har detta år fått ett par nya ledamöter. Det har inneburit viss omfördelning av 

arbetsuppgifter och ansvarsområden inom styrelsen. Styrelsen har bland annat under 

verksamhetsåret gjort byte av ordförande då Monica Johnsson efterträtts av Fredrik Chalfork. 

 

Vid årsmötet gavs styrelsen justeringsfrihet vad gäller korrigering av tidslängden för invalda 

styrelseledamöter, så att det finns en överlappning mellan styrelsemedlemmarna. Detta har 

gjorts. 

 

 

http://www.spaf.nu/
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Under hösten 2021 har styrelsen beslutat att anordna konferens 2022 i Göteborg. Eva-Lena 

Danielsson har varit styrelsens representant i arbetsgruppen som planerat konferensen.  

 

 

Medlemskap i SPAF 

Medlemsantalet var vid årets slut 106 medlemmar, varav 11 är seniorer.  Även detta år är 

avgiften 200 kr/år, för seniorer 150kr/år. Det finns uppdaterad information på hemsidan om 

inbetalning av medlemsavgift, senast betalningsdatum. 

 

 

 

Lund 2022-04-06 

 

 

Fredrik Chalfork, ordförande  Marie, Klafver, vice ordförande 

 

Ulrika Larsson, sekreterare  Benita Vikström, ledamot 

 

Eva-Lena Danielsson, ledamot Ingela Söderberg, suppleant  

 

Madeleine Onsgård, suppleant Lotta Andersson, adjungerande kassör 

http://www.spaf.nu/

