Referat fra NAS årsmøte 2010
Tirsdag 01.06.2010, kl. 16.00 – 17.00
Konsertsalen i Tivoli
København

Åpning av årsmøtet ved Claes Möller

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

2. Valg av referent
Lisbeth Wingaard foreslås og velges

3. Registrering av representanter
16 medlemsorganisasjoner var påmeldt og 18 organisasjoner er representert ved årsmøtet

4. Fullmakt fra organisasjoner som ikke har egne representanter
Ingen fullmakter

5. Valg av justeringsmenn
Bjørn Israelsson og Pär Mattsson

6. Godkjenning av referat fra årsmøtet i Helsingfors 2009
Referat godkjent

7. Årsberetning NAS 2009- 2010
Claes Möller gir et sammendrag av utlevert årsberetning.
International Journal of Audiology (IJA)
Claes Möller informerer om siste oppdatering vedr. rettsaken mot tidligere forlag, Decker. Etter dom i
IJAs favør anker nå Decker saken.
Det minnes om at enkeltmedlemmer av NAS medlemsorganisasjoner kan abonnere på IJA til en
meget redusert pris.
Bjørn Israelsson introduseres som ny web-redaktør for NAS
Medlemsorganisasjonene bes legge ut lenke til NAS hjemmeside på egne hjemmesider.

8. NAS Økonomi
Kasserer i NAS, Erik Berninger, gjennomgår distribuerte økonomirapporter.
NAS har god, solid økonomi.
Overskudd i regnskapet til IJA er en viktig inntekstskilde fra år til år
Største utgifter for 2009 er årsmøtet i Helsingfors der medlemsorganisasjonene var invitert, samt
styremøter gjennom året.
Utgiftsposten inkluderer også reiser for representanter for NAS i IJA..

9. Revisors berettelse
Anita Frändh presenterer revisjonsberetning for 2009 for årsmøtet og foreslår at resultat- og
balanserapport godkjennes. Årsmøtet gjør så.

10. Ansvarsfrihet for styret for 2009
Styret innvilges ansvarsfrihet av årsmøtet

11. Tilførsel vedtekter for NAS
Etter at antallet medlemmer i styret ble øket fra fem til seks i 2009 ønsket årsmøtet 2009 at styret
skulle komme med forslag til hvordan styret vil løse en eventuell tvist der det er likt antall stemmer ved
avstemning.
Styret har foreslått: ”Ved avstemning der det er likt antall stemmer har formannen dobbeltstemme”
Årsmøtet godkjenner ordlyden

12. Årsavgift 2010-2011
Årsavgiften vedtas til kr.600,- av årsmøtet.
Kasserer oppfordrer medlemsorganisasjonene å betale årsavgift da det er mye unødvendig bruk av tid
og resurser som går med til å innkreve denne.

13. Søknad om medlemskap
NAS har mottatt søknad om medlemskap fra LFH/Hørsel, i Norge.
Årsmøtet vedtar medlemskap for LFH/Hørsel.

14. Valg

Pia Mikkelsen fra Danmark velges til viceordfører for to år
Erik Berninger fra Sverige velges til kasserer for to år
Erna Kentala fra Finland velges til styremedlem for to år
Gudrun Skuladottir fra Island velges til styremedlem for 1 år
Anita Frändh og Lars-Åke Ahlsen fra Sverige velges til revisorer
Bryndis Gudmundsdottir, Island, og Håkon Arnesen, Norge, velges til valgkomitè for 1 år

15. NAS 2010 i København
Arrangementskomitè og styret i NAS vil evaluere kongressen i København 2010.
Ulf Olsson kommenterer at arrangementet har vært vellykket, men at det har vært meget beklagelig at
teleslyngen ikke har fungert. Han oppfordrer styret og arrangementskommiteen å følge opp saken for
å unngå at det samme skjer ved neste kongress.
Claes Möller beklager dette og lover å føle opp saken.

16. BARNAS 2012
3-5 september 2012 skal det arrangeres BARNAS i Örebro i Sverige.
Tverrfaglighet vil være viktig.
CI vil få mye oppmerksomhet.

17. NAS 2014 Finland
NAS kongress 2014 vil arrangeres i Åbo i Finland.

18. Neste årsmøte
Neste årsmøte blir i Norge, sannsynligvis Oslo, 22- 23 september 2011.
Medlemsorganisasjonene vil inviteres og NAS vil betale for middag og overnatting.
Det vil arrangeres et symposium i forbindelse med årsmøtet.

19. Eventuelt


Claes Möller refererer til diskusjoner i styret rundt hva NAS skal gjøre i fremtiden. Økonomien
er god. Claes Möller nevner mulig finansiering av prosjekt.



Dansk delegat foreslår at styret diskuterer en ensartet audiograf/audinom-utdannelse for
Norden. Arne Vik svarer som leder for audiografutdanningen i Norge. Han informerer om at
bindene avtaler om dette kan være vanskelig. Han informerer om at samarbeidsforum finnes
og her er alle Nordiske land invitert. Han ber delegatene informere utdanningsinstitusjonene
om dette.
Claes Möller informerer om fjernundervisning fra Örebro i Sverige, der det er mulig å studere
til audionom.



Karin Tuomala fra Finland foreslår samnordiske kurs.



Det diskuteres Nordisk som konferansespråk for NAS. Årsmøtet bes kommentere hva man
tenker om dette. Ulf Olsson tar opp muligheten for at NAS kan benytte engelsk simultantolk
slik at tilhørere kan velge engelsk ved behov. Årsmøtet ønsker at NAS fortsetter å stase på
det Nordiske språk og bifaller ideen om engelsk simultantolk.



Erna Kentala kommenterer reaksjon på at det er få deltagere fra Finland



Claes Möller informerer om at NAS i år fyller 50 år. Jubileet skal markeres ved festmiddagen
for kongressen 2010.

Lisbeth Wingaard
Referent

Godkjent av

Bjørn Israelsson

Pär Mattsson
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