
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat av NAS´s årsmöte 22. maj 2005 kl 9:00-12:00 i Köbenhamn 

 

Utskickat förslag till dagordning var godkänt: 

 1.  Registrering av representanter 

 2.  Fullmakt från organisationer som inte har egna representanter 

 3.  Val av ordförande av årsmötet 

 4.  Val av referant 

 5.  Val av justeringsmän 

 6.  Kommentarer till referat från årsmöte 2004 i Stockholm 

 7.  Årsberättelse NAS 2004-2005 

 8.  Ekonomi 

 9.  NAS 2006 Stavanger 

          10.  NAS 2008 Island 

          11.  NAS 2010 .............. 

          12.  Hearing International 

          13.  IJA 

          14.  Nordisk audiologisk lärobok 

          15.  NAS´s hemsida 

          16.  Styrelseval / annat val 

          17.  Nästa årsmöte 

          18.  Eventuellt 

 

Ad 1 

Ordförande i NAS´s styrelse, Einar Laukli, bjöd alla välkomna till årsmötet och 

genomgick listan över representanter som låg framme och tog imot fullmakter. 

Ad 2 

Fullmakter framlades från Hörseltjänst rf i Finland till  Karin Tuomala, från 

Hörselvårdsförbundet rf i Finland till Karin Tuomala och från 

Hörselvårdsassistentföreningen i Finland till Karin Tuomala. 

Ad 3 

Einar Laukli blev vald som årsmötets ordförande. 

Ad4 

Bryndis Gudmundsdottir blev vald som årsmötets referant. 

Ad5 

Michael Bille och Per Nielsen blev valda som justeringsmän 

Ad6 

Inga kommentarer 

Ad7 
Årsberättelsen 2004-2005 blev godkänd utan kommentarer. Einar Laukli läste den 

igenom men den blev skickat ut till samtliga deltagare och organisationer innan 

årsmötet. 



Ad8 

Kassör Lars Lindén gick igenom den ekonomiska redogörelsen. Årets resultat blev 

knappt 20.000 sv kr överskott på resultaträkning. Balansräkningen visar eget kapital 

på 983.890 sv kr. Statusen är därför mycket god just nu men ekonomiska svängningar 

har man sett i NAS´ historia. 

Einar säger tillfrågad att all eventuell vinst av läroboken kommer att gå till NAS. Det 

har man kontrakt på. 

Lilian Willems berättade att p.g.a. god ekonomisk status vill NAS betala allt kring 

årsmötet och temadag för årsmötedeltagarna utan resa och hotell. 

Lars Lindén lade fram revisionsberättelse för den ekonomiska redogörelsen år 2004 

undertäcknad av Lars Åke Ahlsen och Anita Frändh. 

Den ekonomiska redogörelsen blev godkänd. 

Årsmötet beslutade att frångående kassör Lars Lindén har teckningsrätt för sällskapets 

postgirokonto och konto på svenska Handelsbanken för att kunna förbereda att 

överlämna teckningsrätten till nyvald kassör på detta överstående årsmöte.  

Ad9 

Olav Mjölsnes presenterade NAS 2006 i Stavanger med imponerande bilder. 

Einar Laukli presenterade föreläsare och det fackliga programmet som det ser ut nu. 

Utdelade preliminert program. 

Claes Möller berättade på förekommen anledning att i Sverige diskuterades nu 

mycket att sluta tala om CI barn utan säga barn med CI.  

Ad10 

Bryndis Gudmundsdottir berättade om NAS 2008 på Island. Kongressen kommer att 

bli skandinavisk språkig men inte internationell och står dagarna 4.-7. juni 2008. 

Temat blir “Livskvalitet med hörselskada” med sikt på den aktiva människan.  

Man har börjat samarbeta med kongressbyrån Meetingiceland med hemsidan 

www.meetingiceland.com och där finns en länk till kongressens hemsida som växer 

såsmåningom. 

Ad11 

NAS 2010 kommer att vara i Danmark. 

Ad12 

HI höll möte i Phoenix i Arizona hösten 2004. Lars Lindén bad Stig Arlinger att gå 

till mötet på sina vägnar eftersom han ändå var där. Stig har skickat en referering av 

mötet till Lars Lindén. 

HI håller utbildningsstationer och nätvärk runt om i värden, den första stiftades i 

Bankok. Arbetet har utvecklats först och främst i Asien. De andra världsdelar får för 

liten opmärksamhet och det burde ändras menar Einar Laukli. 

Ad13 

Claes Möller sitter nu i IJA´s council och presenterar: IJA är intressant, mycket 

citerad tidskrift. Den står i fejd med före detta utgivare, Decker som: 

a) Inte har överlämnat prenumeranters adresslista till Taylor&Francis nuvarande 

utgivare. 

b) Inte har betalat för år 2002, 2003, 2004 enligt kontrakt. 

Efter et hot om domstolar betalade Decker år 2004 men inte den andra två 

åren. 

Decker har fått anbud på att om de betalar för år 2003 samt överlämnar adresslistan är 

man berädd att avstå ifrån året 2002. Förmodligen är bäst att bli färdig med saken fast 

det kostar att förlora betalningen för 2002. 

Taylor&Francis utger 12 exemplarer nu per år och samarbetet med dem har varit gott.  

Men antal prenumeranter måste ökas.  

http://www.meetingiceland.com/


Framkom fråga om prenumeration på internettet. Claes Möller framför frågan till 

IJA´s Council.  

Olav Mjölsnes frågar om marknadsföretag burde kontaktas för att annoncera 

tidskriftet. Saken diskuterat och inte uteslutat. 

 

Ad14 

Tre sorters lärobok kommer at utges, en svensk, en finsk och en skandinavisk med 

kapitler på olika skandinaviska språk men den största delen på svenska. 

Texten är redan färdig elektroniskt. Nu arbetas med bilder som många görs från första 

början. Ingen text är på dem men siffror som henvisar till text nedanför. Mycket 

arbete ligger häri. 

Tapani Juhaunainen översätter hela boken till finska och har börjat tala med en finsk 

utgivare. Stig Arlinger översätter det som behövs till svenska och Einar Laukli 

kommer att översätta den delen som är skriven på engelska till norska. Norge och 

Danmark kommer förmodligen enbart att utge den skandinaviska boken. 

Man kommer att ansöka till Oticon-fonden. Förhoppningsvis blir boken färdig till 

föreläggarna kommande höst för att ges ut i början av året 2006. Viktigt är att den 

kommer ut ungefär samtidigt i alla länderna för att de inte kommer att konkurrera med 

varandra. Många kommer att köpa den skandinaviska boken om de behöver vänta 

länge på den översatta. 

Karin Tuomala frågar om fortfarande finns tid att komma in med en sida på finska / 

svenska.  

Einar ber att ärendet skickas så fort som möjligt till Stig Arlinger som svarar på 

frågan. 

Framkom fråga om hur boken kommer att annonceras. Viktigt att den annonceras väl. 

Också om boken kommer ut på CD. Det vet man inte ännu. 

Ad15 

Einar Laukli visade sidor som gjorts av NAS´s hemsida. Tycktes se fint ut. 

Några kommentarer som: 

-Den lilla boken om NAS´s historia kunde scannas in och ha Länk till den. 

-Alla protokoller från årsmöten och styrelsemöten kunde få stå på hemsidan. 

-Kanske borde NAS logot stå i et av hörnen – inte över hela sidan. 

-Ha namnet på “Nordisk audiologisk sällskab” på alla fem språken och engelska. 

I Tromsö ansvarar man för hemsidan www.nas.dk i ett år från nu. Den kommer att 

vara öppen hemsida utan koder.  

Ad16 

Styrelsesval/annat val. 

Kjell-Erik-Israelsson presenterar valberedningens förslag på kandidater till poster i 

NAS´s styrelse, NAS´s revisorer och NAS´valberedning.  

Till NAS´s styrelse blev valda: 

Ordförande till 2år Einar Laukli som vill kvarstå bara ett år av de två. 

Sekreterare till 2 år Bryndis Gudmundsdottir. 

Kassör till 1 år Erik Berninger som är nyvald. 

Ledamot Lilian Willems och viceordförande Claes Möller blev valda på årsmöte  

2004 till två år. 

 

Kandidaterna Anita Frändh och Lars-Åke Ahlsén blev valda till revisorer till 2 år och 

Kjell-Erik Israelsson och Monica Rolandsen till valberedningen till 1 år. 

 

http://www.nas.dk/


Einar Laukli påpekar att ingen representant från Finland sitter i styrelsen som är 

olämpligt. Sade det viktigt att länderna själva kommer med förslag till kandidater. 

Lars Lindén bad om att i protokollen framkom namn på alla valda 

styrelsemedlemmar. 

Han lämnar nu NAS´s styrelse efter mera än tjugo år som kassör när den ekonomiska 

statusen står så bra som aldrig förr. Einar Laukli tackade Lars för samvaron och allt 

arbete och ansvar genom åren och skänkte honom en gåva från NAS.  

Lars kommer att sitta HI årsmöte kommande höst på NAS´s vägnar. 

 

Ad17 

Nästa årsmöte blir i Stavanger den 28. maj kl 14:00-17:00. 

Ad18 

Et brev har burits till Einar Laukli med e-mail från Marrti Sorri läkare i Finland där 

sägs att den finska Otolaryngologföreningen vill ut av NAS. I brevet frågas också om 

SAY som är paraplyförening för audiologiska föreningar i Finland , däriblant 

Otolaryngologföreningen, kan göras medlem av NAS. 

Årsmötet beslutar efter diskussion att SAY kan bli medlem av NAS. Einar kommer att 

framföra besluttet till Marrti Sorri. 

Ovanligt få sat detta årsmöte eller 14 och styrelsen inräknad. 

 

Refererat i Reykjavik juni 2005 

 

_______________________________ 

Bryndis Gudmundsdottir 

 

 

 

 

Godkänt av 

 

___________________________                ______________________________ 

Michael Bille     Per Nielsen 


