Referat fra NAS årsmøte 2009
Folkhälsan auditorio, Topeliusgt. 20, Helsinki, Finland
Fredag 18.09.09

1. Åpning av årsmøtet ved Claes Möller

2. Valg av ordstyrer for årsmøtet
Claes Möller foreslås og velges

3. Valg av referent
Lisbeth Wingaard foreslås og velges

4. Registrering av representanter
15 medlemsorganisasjoner var påmeldt og er representert ved årsmøtet

5. Fullmakt fra organisasjoner som ikke har egne representanter
Fullmakt levert fra Svenska pedagogiska audiologiska förening, til Birgitta Tell

6. Valg av justeringsmenn
Geir Siem og Marte Uggen foreslås og velges

7. Godkjenning av referat fra årsmøtet i Reykjavik 2008
Referat godkjent av årsmøtet

8. Årsberetning NAS 2008- 2009
Claes Möller gir et sammendrag av utlevert årsberetning.
Det understrekes at medlemmer av NAS medlemsorganisasjoner kan abonnere på IJA til en meget
redusert pris.
Bjørn Israelsson fra Sverige er foreslått av styret til ny web-redaktør.

9. NAS Økonomi
Erik Berninger gjennomgår den økonomiske situasjonen for NAS.
NAS har god økonomi med et overskudd som bla.gjør det mulig å dekke opp et eventuelt økonomisk
tap ved NAS kongresser.
Overskudd fra NAS kongress i Island viktigste bidragsyter for 2008
Overskudd i regnskapet til IJA er en viktig inntekstskilde fra år til år

Største utgift for 2008 er styremøter og deltakelse for styret, web-redaktør og revisor, ved NAS
kongress i Island. Denne posten inkluderer også reiser for representanter for NAS i IJA..
NAS har også lagt ut garanti for lokaler for NAS kongressen i København 2010

10. Revisors berettelse
Anita Frändh presenterer revisjonsberetning for årsmøtet.

11. Ansvarsfrihet for styret for 2007
Styret innvilges ansvarsfrihet av årsmøtet

12. Søknad om medlemskap
Svensk Hörsel har søkt medlemskap i NAS.
Årsmøtet ønsker en prinsippdiskusjon rundt medlemskap fra industrien.
Arne Leijon informerer om diskusjonen som har pågått internt i STAF, der man nå har endret
vedtektene til å åpne også for private å være medlem i organisasjonen.
Ove Sandin beskriver et ønske fra industrien om et samarbeid med fagfeltet, også på Nordisk
nivå.
Claes informerer om at alle paraplyorganisasjoner for industrien i de Nordiske landene har fått
informasjon om at det søkes fra Sverige, og Norge har meddelt at de kommer til å sende en
søknad.

Årsmøtet godkjenner søknad om medlemskap ved avstemning.

13. Vedtektsendringer
Ønskede endringer presenteres;
Styret i NAS har forslag til følgende vedtektsendring:


Antallet styremedlemmer økes med en person, til to styremedlemmer

Pär Mattsson fra STAF i Sverige refererer til innspill fra medlemmer om at likt antall medlemmer i
styret i NAS kan være problematisk ved avstemning. Det foreslås at ordfører kan ha dobbeltstemme.
Søren Dalmark fra Høreforeningen i Danmark foreslår at man ved avstemning der man ikke kommer til
enighet, legger forslaget ned.
Man anbefaler at styret foreslår en løsning som skal med i vedtektene ved neste årsmøte.
Forlaget om å øke antallet medlemmer til to styrerepresentanter vedtas av årsmøtet.

Styret i NAS har forslag til følgende vedtektsendring:


Styret i NAS kan ad hoc knytte til seg en representant for leverandørene. Styret og
medlemsorganisasjonen for leverandørene blir enige om representant. Styret i NAS avgjør
varighet.

Søren Dalmark mener det er urimelig at industriens representant skal adjungeres til styret.
Claes Möller informerer om at dette ikke er en permanent styrepost, men at styret ad hock ønsker en
mulighet til å kunne føre diskusjoner med industrien, eks når det arrangeres konferanser i NAS regi.
Forslaget om å kunne trekke industrien med i styremøter ad hoc vedtas av årsmøtet.

14. Valg
Claes Möller velges som ordfører for 2 år
Lisbeth Wingaard velges til sekretær for 2 år
Anita Frändh og Lars-Åke Ahlsen velges til revisorer for 2 år
Kjell- Erik Israelsson og Bryndis Gudmundsdottir velges til valgkomite for 1.år

15. NAS 2010 i København
Pia Mikkelsen presenterer arbeidet med NAS 2010.
Hun informerer om forberedelser til konferansen og formidler tanker rundt det faglige program.
Det vil under kongressen være skrivetolk fra skandinavisk til dansk. Det vil også være finsk
simultantolking.
Årsmøtedeltakere og medlemmer oppfordres til å besøke nettiden til NAS 2010.
Claes Möller nevner konkurrerende konferanser forsommeren 2010; verdenskonferanse i CI i
Stockholm og NHS konferanse i Como, Italia. Forsamlingen oppfordres til å komme med forslag til
forelesere. Ansvaret til informasjonsspredning om kongressen ligger på representantene til
medlemsorganisasjonene sammen med styret i NAS, hjemmesiden for kongressen og
arrangementskomiteen for NAS 2010.

16. NAS 2012 og 2014
Forslag fra styret om at NAS 2012 legges til Sverige, som BARNAS.
Derved vil Finland arrangere NAS 2014.
Årsmøtet støtter styrets forslag til kommende NAS konferanser.

17. Neste årsmøte
Neste årsmøte blir i København tirsdag 01.06.10, før festmiddagen.

18. Eventuelt
NAS fremtid
Claes Möller viser til diskusjonen rundt NAS framtid, som ble ført ved årsmøtet i Island i 2008.
 Han informerer om arbeidet med ICF core-sets og publikasjoner rundt dette.
 Nettbasert etterutdanning av fagpersoner nevnes
 Situasjonen for hørsel-rehabilitering i Norden har styret tatt på alvor, og det vil etter årsmøtet
2009 være en presentasjon av tilstanden i de respektive Nordiske land
 Ønskemål om at NAS kunne arrangere et grunnkurs i audiologi for ikke-fagpersoner. Dette har
vist seg vanskelig for NAS å arrangere, da det er et ønske om at en slik utdanning legges til
en høyskole eller et universitet.
 Forskningsfond i NAS regi vil ikke arrangeres i nærmeste framtid

Årsmøtet avsluttes av Claes Möller

18.09.09
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