
                                                    
 
                                                   Referat fra NAS årsmøte 
                                                    Torsdag 22.09.11 kl.09.00 
                                                          Hotel Spitsbergen  
                                                                   Svalbard 
 
 

1 Åpning av årsmøtet ved formann Claes Möller 
 

2 Valg av ordstyrer for årsmøtet 
 
Claes Möller velges 

 
3 Valg av sekretær for årsmøtet 

 
Lisbeth Wingaard velges 

 
4 Registrering av representanter for medlemsorganisasjonene 

 
16 organisasjoner representert: 
Norge: 
NAF –  Espen Andreassen 
NOLF – Niels Christian Stenklev  
NTAF – Arne Vik 
NAFP – Håvard Trones  
 
Sverige: 
SPAF – Eva Andåker 
SMAF – Elina Mäki-Torkko 
STAF – Pär Mattsson 
SORLF - Claes Möller  
 
Danmark: 
DTA - Birger Christensen 
DMAS  – Januz Wajn 
Audiologopedisk forening – Jan Hoedt 
Høreforeningen – Pia Mikkelsen 
 
Island: 
Heyrnahjalp - Frida Gunnarsdottir 
IAS – Gudrun Skuladottir 
 
Finland: 
Hörselstjänst rf – Karin Tuomala 
FAS – Erna Kentala 
 
 
 



 
Valgkomiteen representert ved Haakon Arnesen, Norge 
 
Revisorene representert ved Anita Frändh 
 
Styret i NAS: 
Claes Möller, Sverige 
Gudrun Skuladottir, Island  
Pia Mikkelsen, Danmark 
Erna Kentala, Finland 
Erik Berninger, Sverige 
Lisbeth Wingaard, Norge 

 
 

5 Fullmakter fra ikke tilstedeværende medlemsorganisasjoner 
 
Ingen fullmakter presenteres 

 
 

6 Valg av justeringsmenn 
 
Arne Vik og Haakon Arnesen velges som justeringsmenn 

 
 

7 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2010 
 

Godkjent av årsmøtet 
 

 
8 Årsberetning NAS 2010 – 2011 

 
Claes Möller gjennomgår årsberetningen for 2010 

 
 

9 NAS økonomi 2010 – 2011 
 
Kasserer Erik Berninger gjennomgår balanse- og resultatrapport for 2010. 
 
Det bemerkes at arrangementet ved årsmøtet i år, er en spesiell hendelse. Det vil tilstrebes å arrangere 
seminarer i forbindelse med årsmøtene i NAS framover, men NAS vil ikke til vanlig kunne dekke kostnader for 
delegatene i samme størrelsesordning som for 2011. 
 
NAS har investert SEK 500.000 i kort rentefond og SEK 200.000 i kapitalbeskyttet fond. Berninger redegjør for 
dette. 
 
Årsmøtet inviteres til spørsmål eller kommentarer: 
Delegat undres på hvorfor ICF prosjektet ikke står i regnskapet. Dette er fordi utbetalingene på SEK 200.00,- til 
ICF var en engangsutbetaling i 2009 
 
NAS representant for IJA, Elina Mäki-Torkko, kommenterer at NAS er avhengig av inntektene fra IJA og at 
betingelsene for hvor store inntektene herfra er, kan endres. 
 
Delegat spør hvor stort underskudd kongressen i København vil tilsvare – Berninger svarer at man i dag ikke har 
oversikt over dette, men at det vil legges fram tall for årsmøtet i 2012. 
 
 

 



10 Revisjonsberetning 
 
Revisor Anita Frändh uttrykker at vervet føles ansvarsfullt. 
Hun understreker fordelen ved at kasserer og revisor er geografisk i nærheten av hverandre. 
Hun leser opp revisjonsberetningen for 2010 og ber om årsmøtets godkjenning av regnskap. 
 
Årsmøtet godkjenner regnskapet   
 
Berninger roser revisorene for godt og hyggelig samarbeid. 

 
11 Ansvarsfrihet for styret  

 
Årsmøtet innvilger styret ansvarsfrihet for regnskapet 2010 

 
 

12 Valg   
 

Representant for valgkomiteen, Haakon Arnesen leder valget. 
Det er ikke kommet forslag til nye kandidater til vervene som er på valg i 2011.  
Årsmøtet gis anledning til å komme med benkeforslag. 

 
Ordfører: Claes Möller er foreslått og ønsker å sitte. 
Claes velges. 
 
Sekretær: Lisbeth Wingaard er foreslått og ønsker å sitte. 
Lisbeth velges. 
 
Styremedlem: Gudrun Skuladottir er foreslått og ønsker å sitte. 
Gudrun velges. 

 
Revisorer: Anita Frändh og Lars Åke Ahlsèn er foreslått og ønsker å sitte. 
Anita og Lars Åke velges.  
 
Valgkommite: Haakon Arnesen og Bryndis Gudmundsdottir er foreslått og ønsker å sitte. 
Haakon og Bryndis velges. 
 

                 
13 BARNAS 2012 i Örebro, Sverige 

 
Arrangementskomite 
Leder for arrangementskomiteen, Claes Möller, gjennomgår sammensetningen av gruppen. Denne er bredt 
sammensatt av representanter for de ulike yrkesgrupper innen hørselsfeltet.  
Komiteen vil ha møte i Stockholm 06.10.11 – 07.10.11. 
 
Program 
Komiteen arbeider med program og praktiske arrangementer. 
Medlemsorganisasjonene vil ha tilgjengelighet til dette gjennom hjemmesiden fom uke 41. 
 
Tolking 
Under kongressen vil enkelte av foredragene simultantolkes til engelsk.  
Ved påmelding til konferansen skal deltakerne selv melde behov for tolk, ved behov vil tegnspråktolk og 
skrivetolk til keynote speakers være tilgjengelig.  
Fra Island har ikke brukerne rett til å ta med tolk og det vil derfor være behov for at NAS besørger dette. 
 
Informasjon til medlemmene 
Delegatene oppfordres til å gjøre medlemmene i organisasjonene oppmerksomme på arrangementet. 
SAS - Svenska Audiologiske Selskapet, ber om 200 eksemplarer av flyers. 



Tema Hørsel, 28-30 mars 2012, vil også formidle flyers. 
 
 

14 Årsmøtet 2012 
 
Årsmøtet 2012 vil finne sted i forbindelse med BARNAS i Örebro. 
 

 
15 Årsmøtet 2013 

Årsmøtet 2013 vil finne sted i Island. Styret vil diskutere arrangement i forbindelse med årsmøtet. 
 
 

16 Eventuelt 
 
IJA 
Impactfaktor stiger. 
Claes Möller informerer om at IJA etter all sannsynlighet etter hvert vil utgis elektronisk. 
Prisen på abonnement vil justeres i forbindelse med dette, og det kan få konsekvenser for inntektene til NAS. 
Oktober 2011, vil styret i IJA diskutere ulike scenarioer.  
 
I dag er det kun 35 medlemmer fra de Nordiske land som abonnerer på IJA, i motsetning til et stort antall 
abonnenter hos de andre samarbeidspartnerne.  
 
ICF 
NAS gav SEK 200.000,- til startmidler for prosjektet i 2009. 
Våren 2012 vil det arrangeres en konsensuskonferanse, med representanter fra 40-50 land, etter WHO 
protokoll. Her vil arbeidet som er gjort presenteres. 
Man har fått inn 400 svar på spørreskjemaene som er sendt ut. Lite fra Norge, Sverige, Danmark og Island.  
Medlemsorganisasjonene i NAS har før årsmøtet fått en purring på videreformidling til medlemmene, og flere 
svar forventes derfor å komme. 
 
Koordinering av kongresser 
Delegat foreslår et felles organ for Europa som kan koordinere konferanser, så de ikke kolliderer.  
Det finnes internasjonale sider med oppdaterte lister over kongresser som det virker vanskelig å organisere. 
Claes Möller ber organisasjonene legge inn planlagte arrangementer i kongresskalenderen på nettsiden til NAS.  

 
 

17 Årsmøtet avsluttes 
 
 
 
 
Godkjent av justeringsmenn: 
 
 
 
 
 
Haakon Arnesen                                                                                                                      Arne Vik 
 
 
 
 
                                                                       Sekretær i NAS, Lisbeth Wingaard 

       Hørselssentralen/ØNH, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet,  0027 OSLO, Norge 
                                                                                     tlf: +47 23073846  fax: +47 23071637  

                                                                                       e-mail: lisbeth.wingaard@oslo-universitetssykehus.no 

 


