Referat fra NAS årsmøte 2008
Hotel Hilton Reykjavik Nordica, Reykjavik, Island
Fredag 06 juni 2008 kl. 16.45 - 18.00

1. Åpning av årsmøtet
Claes Möller åpner møtet og ønsker velkommen.
Presentasjon av det nåværende styre

2. Valg av ordstyrer for årsmøtet
Claes Möller velges

3. Valg av referent
Lisbeth Wingaard velges

4. Registrering av representanter
Med unntak av Tarja Wäre fra Finska Audinomforeningen møter alle meldte representanter.
Hanni Vaenerberg representerer Hörselförbundet, ikke Finlands Hälsevårdarförbund.

5. Fullmakt fra organisasjoner som ikke har egne representanter
Nora Strömman representerer Svenska Hørselsforbundet

6. Valg av justeringsmenn
Eva Andåker, SPAF/Sverige og Marte Uggen NAS/Norge, velges.

7. Kommentarer til referat fra årsmøtet i Stockholm 2007
Ingen kommentarer

8. Årsberetning NAS 2007-2008

Gjennomgås av Claes Møller


Årsmøtet informeres nærmere om Læreboken, utgifter, inntekter og utgivelser.
Finsk lærebok arbeides med og forventes utgitt i løpet av 2008, med
Tapani Jauhiainen som redaktør.
Torben Paulsen er redaktør for den danske læreboken, forventet
utgitt i 2009


Informasjon om IJA, inntekter og posisjon, samt informasjon om hvordan det går med
rettstvisten med tidligere forlegger, Decker. Prosessen fortsetter.
Individuelle prenominasjoner er mulig, til en pris på SEK 600,- pr- år
Årsmøtet oppmuntres til å informere og oppmuntre medlemmene til
dette.
Arne Vik mener medlemsorganisasjonene bør subsidiere
enkeltmedlemmene, slik NTAF gjør det.



NAS har gått ut av HI, som besluttet ved årsmøtet i 2007



Hjemmesiden er i revisjon. Birgitta von Fieandt har gitt siden et nytt løft og vil ha
ansvar for å holde den oppdatert. Årsmøtet oppfordres til å være aktive på siden.
Endringer og rettelser skal meldes nettsiden, alle organisasjoner er selv ansvarlige for
at informasjonen på siden er rett.



Audiologisk aktivitet i Norden
Se NAS framtid, pkt 16

Virksomhetsberetningen godkjennes av årsmøtet

9. Økonomi
Erik Berninger informerer om NAS økonomi og gjennomgår Resultatrapport og Balanserapport
Det informeres om den gode økonomi NAS nå har, som bla. skyldes tilførsel av midler fra IJA
og positivt resultat av NAS kongresser de siste årene.
Det forventes også et overskudd fra NAS kongress 2008 i Island.
Medlemsorganisasjonene betaler ikke alltid årsavgiften på kr. 600,Styret vil følge opp medlemsorganisasjoner som ikke har betalt 2008
Årsmøtet godkjenner økonomiske rapporter og faststiller resultat- og balanseregnskap.

10. Revisors berettelse
Anita Frehn presenterer resultatet av revisorarbiedet.
Revisjonsberettelsen gjennomgås

11. Ansvarsfrihet for styret for 2007
Innvilges styret

12. Valg
Styret i NAS
På gjennvalg og foreslått av valgkomiteen er :
Pia Mikkelsen som nestformann, velges for to nye år.
Erik Berninger som Kassør, velges for to nye år.
Det skal velges nytt styremedlem, Erna Kentala er foreslått av valgkomiteen, velges for to år.
Som adjungert medlem ønsker styret å knytte til seg Gudrun Skoladottir fra Island, slik at alle
Nordiske land er representert.

Styret ønsker også at de Nordiske forhandlere av audiologisk utstyr skal være representert, og
det vil utnevnes et adjungert medlem til styret fram til neste årsmøte.
Valgkomite:
Det kommer forslag til valgkomite:
Bryndis Gudmunsdottir
Kjell-Erik Israelsson
Birger Christensen
Kjell-Erik Israelsson og og Bryndis Gudmundsdottir velges.

K-E Israelsson ønsker at alle Nordiske land skal være representert i NAS styre og ber styret
om å se på statuttene for å gjøre valgkomiteeens arbeide enklere. Dette kan muliggjøres ved
at antallet medlemmer i styret utvides.
Statuttene må endres, og dette må meldes i god tid før neste årsmøte i Helsinki i september
2009.

13. NAS 2010 i København
Informeres om på NAS 2008 kongressens siste dag.
Besøk nettsiden

14. Adjungerte styrerepresentanter
Se pkt.12

15. Neste årsmøte
Neste årsmøte vil holdes i Helsinki, Finland, i september 2009.
Nærmere informasjon vil bli gitt.

16. NAS fremtid
Styret i NAS har diskutert fremtiden for NAS og mener organisasjonen kan ha større aktivitet
enn i dag. Claes Möller informerer om ideer som styret har diskutert:
Consensuskonferanser
Forskningsoppgaver i femtiden – forskere møte og høre brukeres behov
Nettbasert utdanning fagpersoner
Grunnkurs i audiologi – nettbasert for ikke-fagpersoner
Hørselsrehabilitering i Norden- forskjeller og likheter
FOU- stipender

Kommentarer fra salen:
Inger Uhlèn mener legene fra Norden bør mer på banen. Hvordan styrke den audiologiske
interessen?
Det ønskes et nettverk for audiologer som allerede finnes, samt en utdanning/undervisning av
leger som ønsker å arbeide med audiologi.
SMAT har nettopp startet opp en nettside med informasjon bla om kurs og konferanser.
Håkon Arnesen støtter forslaget fra Uhlèn.

Claes Møller nevner at audiologiske krefter i Sverige ønsker å arrangere BARNAS, og at
styret i NAS vil diskutere dette videre.
Kjell-Erik Israelsson ber om informasjon om FOU stipender.
Claes Möller informerer om tanken bak forslaget, der man ser for deg en forespørsel fra NAS
styre til fagmiljøet i Norden, om interessen for at noen fordyper seg i helt spesielle
problemstillinger. Hvordan kommer vi i kontakt med medlemmene ved en eventuell
henvendelse ang.ev. stipend?
Styret vil arbeide videre med saken.
Styret ønsker innspill fra medlemmene om ytterligere ideer og tilbakemeldinger på forslagene
som presenteres i dag.

17. Eventuelt
Bryndis Gudmundsdottir har trukket seg fra sin plass i NAS styre. Claes
Møller takket Bryndis for det enorme arbeidet hun har utført i NAS gjennom
6 år og overrakte en gave.

Referent, Island juni 2008
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