Referat av NAS´s årsmöte den 6. juni 2004 kl 13:00-16:00 i Stockholm

Utskickat förslag till dagordning var godkänt:
1. Registrering av representanter
2. Fullmakt från organisationer som inte har egna representanter
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av referant
5. Val av justeringsmän
6. Kommentarer till referat från årsmötet 2003 på Island
7. Årsberättelse NAS 2003-2004
8. Ekonomi
9. NAS 2006 Stavanger
10. NAS 2008 Island
11. NAS 2010........
12. Hearing International
13. IJA
14. Nordisk Audiologisk Lärobok
15. Styrelseval / annat val
16. Nästa årsmöte och temadag
17. Eventuellt

Ad 1
Einar Laukli bjöd alla väkomna till årsmötet och genomgick listan över representanter
som låg framme, och tog imot fullmakter.
Ad 2
Fullmakter framlagdes från Svenska pedagogiska audiologiska föreningen (SPAF) till
Birgitta Andersson, från Kuulonhuoltolitto ry till Elina Rytsölä, från Hörselvårdsassistentföreningen rf Finland till Etel Nyholmin.
Ad 3
Einar Laukli blev vald som mötets ordförande.
Ad 4
Bryndís Gudmundsdóttir blev vald som mötets referant.
Ad 5
Helga Jónasdóttir och Sólrún Jónsdóttir blev valda som mötets justeringsmän.

Ad 6
Inga kommentarer.
Ad 7
Årsberättelsen 2003-2004 blev godkänd utan kommentarer. Einar läste den igenom
men den blev skickat ut till samtliga deltagare och organisationer i våras.
Ad 8
År 2003 höll NAS inte kongress och det blev knappt 300.000 sv.kr underskott på
resultaträkning. Balansräkningen visar eget kapital på drygt 700.000.
350 betalande deltagare kommer det att bli på kongressen i Stockholm 2004 och
därför räknar man inte med underskott på kongressen. Einar säger att vart möte kostar
omkring 50.000 sv.kr med resekostnader och uppehälle.
Lars Lindén berättar om kongressen och dens förberedning som startar kvällen den 6.
juni 2004 i Stockholm.
Lars Åke Ahlsén föredrog revisionsberättelsen för 2003 års räkenskaper med förslag
om ansvarsfrihet för styrelsen.
Den ekonomiska redogörelsen blev godkänd.
Årsmötet beslutade att kassören Lars Lindén har teckningsrätt för sällskapets
postgirokonto och konto på svenska Handelsbanken.
Ad 9
NAS-2006 kommer att stå i Stavanger i Norge. Det kommer att bli en skandinavisk
kongress med generellt tema. Hittills har inga förslag till tema burits trots efterfrågan.
På kongressen nu i Stockholm låg en broschyr som presentation av kommande
kongress i Stavanger.
Ad 10
NAS 2008 är tänkt som en internationell temakongress och skall vara på Island.
Bryndis berättade att Island har åtagit sig uppgiften att stå för en internationell
kongress. Tema har inte bestämts än men man har föreslagit “människan i arbetslivet”
eller “den aktiva människan (18-67 år)”. Birger Christensen frågade om styrelsen har
kunskap om kongresser som eventuellt kunde överlappa våran 2008. Alla tre NASmedlemsorganisationerna på Island kommer att arbeta tillsammans kring denna
kongress.
Ad 11
NAS-2010 kommer enligt listan att vara skandinavisk generell och vara i Danmark.
Ad 12
Hearing International. Lars Lindén berättar: Han var på HI möte i Bangkok bl.a. till
att annonsera Stockholmskongressen 2004. Annars tyckte han mötet inte så lyckat
som han hade väntat. HI håller kongresser och ger ut litteratur. Lars tycker att HI
kunde hjälpa till i större grad i utvecklingsländer. Einar påpekar att utvecklingsländer
i andra världsdelar än Asia behöver stöd, f.eks. i Afrika men HI ser ut att arbeta i stor
grad i Asia. Birger Christensen tycker att det är viktigt för utvecklingsländerna att
Evropa syns och påverkar genom HI.
Nas har inte betalat avgift till HI hittills.
Ad 13
IJA. Einar berättar om möten som han har haft med föreläggare nyligen i Stockholm
eftersom man inte längre önskade samarbeta med Decker. Hälst ser Einar till två av
dem som har visat interesse: Taylor & Francis och Lippincott.

Han säger IJA vara på ett fackligt högt niveå. Tidningen har fått en ny redaktör, Ross
Roeser från USA. Den första var Stig Arlinger från Sverige.
Tre föreningar står bakom IJA, Nämligen NAS (Nordisk Audiologisk sällskap), BSA
( British Society of Audiology) och ISA (International Society of Audiology) som har
gemensam Council. Einar sitter i council tillsammans med Elina Mäki-Torkko.
Council´s uppgift är bl.a. att se till att ekonomin står rätt till.
Enbart 26 av 6000 audiologiska fagpersoner som är medlämmar av NAS
prenumererar på IJA som är en skam.
Lars tycker att NAS borde ha en av de sex vice-redaktörerna. Deras arbete är att ta
imot manuskript från editorn och skicka ut till olika specialister för review.
Ad14
NAS-Läroboken. Boken är nästan färdig. Författarna är 36 och redaktionen
sammanstår av 6 personer från alla de nordiska länderna.
NAS ger ut boken utan översättning. Det bestämms sedan i var sitt land hur man gör –
använder översättning från et annat nordiskt land eller översätter till eget språk.
Länderna kommer också att ha var sin föreläggare, som kan betyda att det uppstår
problem med att få föreläggare till att ge ut boken som Claes Möller påpekade.
Boken kommer att bli stor och rik av innehåll. Den kommer ut våren 2005
förmodligen.
Ad15
Stig Wiklund redogör för valberedningens förslag till val. Utskickat förslag från
valberedningen blev godkänt.
Ad16
Nästa årsmöte kommer att bli 21. mai 2005 med temadag i Danmark.
Ad 17
Inger Uhlén frågade efter NAS´s målsättning. Hun tycker kongresserna ha blivit för
amerikaniserade och kanske skulle NAS engagera sig mera åt skandinaviska
kongresser där skandinaviska specialister och konsumenter kan få presentera sina
arbeten och erfarenheter.
Einar svarade att NAS´s mål är att hålla kongresser och ge ut facktidning.
Claes Möller kommenterade att kongresser blir allt svårare att hålla med åren och
behöver planeras i mycket god tid. Kanske kunde NAS ändra sina mål och stå för
kurser inom audiologien istället.

___________________________
Reykjavík september 2004
Bryndís Gudmundsdóttir
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___________________________
Helga Jónasdóttir
Justeringsman

___________________________
Sólrún Jónsdóttir
justeringsman

