Referat fra NAS Årsmøte 2012
Tirsdag 04.09.12, kl. 16.30 – 17.30
Tunnbindaren, Conventum
Örebro
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Åpning av årsmøtet

2

Valg av ordstyrer for årsmøtet
Claes Möller velges

3

Valg av sekretær for årsmøtet
Lisbeth Wingaard velges
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Registrering av representanter for medlemsorganisasjonene
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Fullmakter fra ikke tilstedeværende medlemsorganisasjoner
Ingen fullmakter
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Valg av justeringsmenn
Ingun Grytli, Kristin Flote velges
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Referat og godkjenning av referat fra Årsmøtet 2011
Delegatene har tidligere fått referatet på mail, dette godkjennes

8

Årsberetning NAS 2011/2012
Delegatene har tidligere fått årsberetningen på mail, beretningen
gjennomgås.
Endringer i situasjon og organisasjon for hørselsomsorgen i norden
diskuteres spesielt.
NAS ønsker engasjement for å sikre kvaliteten i hørselhabiliteringen.
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NAS økonomi 2011/2012
Den økonomiske situasjonen gjennomgås. Delegatene informeres om
plasseringer av midler som er gjort.
Spesielt informerer kasserer om utgiftspost 6990 på regnskapet for 2011,
der underskudd etter NAS konferanse 2010 ligger. Underskuddet etter
konferansen ble SEK 393.000,-
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Revisjonsberetning leses opp av Claes Möller, da revisorene ikke hadde
anledning til å delta på årsmøtet.
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Ansvarsfrihet for styret virksomhetsåret 2011
Delegatene innrømmer styret i NAS ansvarsfrihet for 2011.
Regnskapet godkjennes.
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Valg
Ved årsmøtet 2012 er nestformann og kassererer på valg for styret i NAS.
Nestformann: Pia Mikkelsen er foreslått og velges.
Kasserer: Erik Berninger er foreslått og velges.
Styremedlem: Erna Kentala er foreslått og velges.

Valgkommite:
Haakon Arnesen og Bryndis Gudmunsdottir foreslås og velges.
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Årsmøte 2013
Neste årsmøte vil avholdes 5-8 februar 2013, i Reykjavik i Island.
NAS dekker en overnatting og middag for delegatene, styret kommer tilbake
med mer informasjon senere.
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Eventuelt
1-3 september 2014 vil det avholdes NAS kongress i Åbo i Finland.
First announcement utdelt til deltakerne ved BARNAS 2012.
Henrik Bo Poulsen foreslår at innlegg fra NAS konferanser legges ut på vår
nettside.
Webredaktør for NAS Birger Christensen bekrefter at det vil arbeides med
dette når det gjelder key note speakers.
Arne Vik ber om at man legger inn e-post adresser i deltakerlisten ved
senere konferanser.
Arne Vik ber om informasjon om hvem som besluttet forfattere til Nordisk
Lærebok i Audiologi. Claes Möller svarer at dette ble organisert av tidligere
styre i NAS. Vik påpeker behovet for å lage en lærebok i audiologi i Norge,
bla til bruk i den videregående skole. Han ber om at NAS utreder om dette
er et behov også for de andre nordiske land. Claes Möller ber Vik om en
skriftlig henvendelse vedr dette, slik at styret kan behandle saken.
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Årsmøtet avsluttes

Godkjent av justeringsmenn:

Ingun H. Grytli

Kristin Flote

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

