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Norsk Teknisk Audiologisk Forening takker for 
det økonomiske bidraget som støttemedlemmene 

har gitt til driften av foreningen. 
   
Audio Consult AS  MEDISAN AS 
Tekniske hjelpemidler   Høreapparater 
  Tekniske hjelpemidler 
AurisMed AS  Audiometriutstyr 
Høreapparater   
Tekniske hjelpemidler   OTICON AS  
  Høreapparater 
Beltone Norge  Tekniske hjelpemidler 
Høreapparater   
Tekniske hjelpemidler  PHONAK AS 
  Høreapparater 
GEWA AS  Tekniske hjelpemidler 
Høreapparater  Audiometriutstyr 
Tekniske hjelpemidler  Audiometrirom  
Audiometriutstyr   
  STARKEY NORGE AS 
MEDUS AS  Høreapparater 
Høreapparater   
Tinnitusprodukter  VESTFOLD AUDIO AS 
  Tekniske hjelpemidler 
GN RESOUND AS   
Høreapparater  UNITRON HEARING 
Tekniske hjelpemidler  Høreapparater 
Audiometriutstyr   
   
   
   
   
   
   
   

NTAF WEB-SIDE:  www.n-t-a-f.org 
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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
 

 
Referat fra telefonstyremøte tirsdag 1. des. 2009 kl. 1430 
 
Tilstede: Arne (referent), Oddbjørn, Jon, Ole, Geir og Helge 
Forfall: Olav, Helge 
 

1. Gjennomgang av referatet fra styremøte 4.11. 
Referat forelå ikke på møtetidspunktet. 

2. Oppfølging fra årsmøtet   
Statutter: Ole renskriver og sender til Arne for publisering i  NL. 

3. Økonomisk status ultimo 2009 
Det ligger an til bra overskudd. 
Purrer på kontingenter nå. 

4. Oppsummering EU09 
Erfaringsmøte avtalt 11. desember. 
Mange til stede siste dag – populære foredrag er et lurt trekk som bør videreføres. 
Internasjonal ”kanon”?  
Føringer videre: så billig som mulig (catering lunsj?) 

5. Søknad om kursstøtte – A.Rødvik (Arne) 
50% av underskudd – kr 973,- 
Vedtatt (som angitt i NL 81) 

6. Orienteringssaker: 
STAF-möte 17-19 mars, förslag föreläsnigar (E-post fra Karolina 4.11.) 

7. Newsletter – www.n-t-a-f.org  (Arne) 

8. Eventuelt 
Vedtatt dekning av utgifter for Olav Kvaløy til EU09 
Møtedatoer for 2010 (alle datoer kl 1430-1530): 2.3. – 8.6. – 7.9. 
Kurs og årsmøte 11.-12.11. på Rikshospitalet – Ole bestiller lokaler 
Purring på Arne for refusjon av standardiseringsutgifter fra NEK 
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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
 

 
Referat telefonstyremøte tirsdag 2. mars 2010 kl. 1430 
 
Tilstede: Arne, Oddbjørn, Jon, Ole, Geir og Helge (referent) 
Forfall: Olav 
 

1. Gjennomgang av referatet fra styremøte 1.12. ( Helge) 
Referat opplest og godkjent. 

2. Avslutting EU09 nytt EU11 (Oddbjørn-Arne) 
Ref. møtet Oddbjørn: Audiografene ønsker motivasjonsfremmende innlegg på 
kurset, ikke bare rene hørselsfaglige. Også forslag om eget fond for oppstart av neste 
kurs. Overskudd fra siste kurs blir ca 80 000 pr forening. Fremtidige kurs bør 
vekselvis legges til Trondheim og Oslo og neste kurs blir foreslått avholdt i slutten 
av oktober, begynnelsen av november 2011. 
NTAFs medlemmer i kurskomiteen er Marit Pedersen og Olav Overvik 
Foreningene dekker selv sine medlemmers utgifter til kurskomitéarbeidet 

3. NAS Årsmøte 2010 (Arne)  
Styret vedtok at Arne representerer NTAF. 

4. NASUmøtet 22. januar (Ole) 
Audiografene meldte forfall og Døveforbundet forlot møtet grunnet manglende tolk! 
HLF la frem sitt handlingsprogram. Briskeby skal bygge et rehabiliteringssenter der 
driften skal dekkes av statlige midler. 
Neste møte blir i september – Ole Tvete deltar fra NTAF 

5. Saker behandlet pr. e-post 
Kurs- og reisestøtte STAF 2010 til Geir Skålbones dekkes med kr 8300 (billigste 
alternativ) 
NTAF-styret støtter felles NASU uttalelse angående ny kontrakt på 
hørselshjelpemiddel. 

6. Orienteringssaker: 
Arne: Personlig møte med nyvalgt leder for audiopedagogene Guri Engernes 
Nielsen. Guri ønsker et samarbeid om nytt norsk audiologisk tidsskrift, noe styret i 
NTAF i utgangspunkt stiller seg positiv til. Arne følger opp saken videre. 

7. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org  (Arne/Oddbjørn) 
Neste NL kommer før påske. 

 

Forts. s. 7
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8. Eventuelt 
NTAF kurs 2010.- Videre arbeid i styremøtet 8. juni 
Ole: Forslag om erfaringsutveksling rundt OAE, ABR osv på de minste barna. Burde 
vi gjøre det likt over hele landet? 
Rikshospitalet betaler nå propper til CI som de kjøper fra leverandør utenom NAV-
systemet. 
Medlemmer fra Hjelpemiddelsentralene oppfordres til å komme med forslag til 
kurset. Helge følger opp HMSene. 

 
 
   NTAF 
    Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
 

Referat fra NTAF årsmøte 4. november 2009.  
 
Sted: Etterutdanningskurs, Oslo 
Til stede: 10 medlemmer inkludert styret ved start av møtet, 2 medlemmer ankom under 
behandling av sak 4. 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste  
Godkjent  
 

Sak 2 Valg av møteleder, referent og underskrivere  
Møteleder: Jan Erik Israelsen 
Referent: Marit Pedersen 
Underskrivere: Marte Rønningen og Jan Erik Israelsen 
 

Sak 3 Virksomhetsberetning fra styret 
Virksomhetsberetningen ble gjennomgått av Arne, noen kommentarer som ble rettet opp 
direkte i beretningen. 
 

Sak 4 Rapport fra referansegrupper 
Oversikt over gruppene finnes på medlemssida. Det oppstår litt i tvil om hvilke som 
egentlig er aktive. 

• Høreapparatmåling og utstyr: (Bjørn Gammenthaler, Georg Træland, Jan Erik 
Israelsen, Bjørn Egeberg). Skal ikke legges ned, men sover. Jan Erik Israelsen 
trekker seg fra denne gruppa. 

• Hørselsrehabilitering: (Arne Vik, Georg Træland, Jan Erik Israelsen). Har vært litt 
aktivitet, bidratt med uttalelser om standard for høreapparattilpassing (kommer 
som standard om et år eller to). Denne gruppa jobber fortsatt. 

• It i høresentralene: Denne ble vedtatt nedlagt for to år siden 
• Klasseromsakustikk og undervisningsutstyr: (Arne Vik, Geir Blesvik, Olav Overvik). 

I denne gruppa er det ikke gjort noe, men den opprettholdes for å overvåke 
arenaen. 

• Screening av nyfødte: (Einar Laukli, Georg Træland, Ole Tvete). Screeningen er 
innført, men det vi forutså som problematisk er nå et problem. Denne gruppa 
opprettholdes for å se på hvordan det går på dette feltet. 

Spørsmålet om behov for noen nye referansegrupper ble tatt opp, konklusjon: Nei 
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Sak 5 Regnskap 
Regnskapet for 2008 er revidert og godkjent av revisor, kommenteres av Oddbjørn. 
Et overskudd i 2008 på 34589,21. 
 

Sak 6 Vedtektsendringer 
Det ble på årsmøtet i 2007 nedsatt en gruppe bestående av Ole Tvete, Olav Kvaløy og 
Kjell Magne Nupen, som skulle utrede ønsket om å avvikle skillet mellom aktivt og 
passivt medlemskap. Begrunnelsen er at det er få personer som er i rene offentlige 
stillinger og dermed fyller kravet til aktivt medlemskap. 
Ole legger fram forslag fra gruppen. Det diskuteres hvor åpen formuleringen om hvem 
som er aktuelle som medlemmer, skal være. Tilsvarende oppmykning er gjort både i 
Sverige og Danmark.  
Styret delegeres myndighet til å avgjøre forutsetninger for medlemskap i tvilstilfeller. 
Forslaget vedtas. 
 

Sak 7 Fastsetting av kontingenter 
Styret foreslår uforandret kontingent i kommende år, vedtas. 
Det har vært en diskusjon i styret om støttemedlemskap og firmamedlemskap slik at 
firmaene har automatisk rett til utstillingsareal på kurs. Dette vil gi et bortfall av inntekt. 
Denne diskusjonen utsettes til neste årsmøte, må også ses i forhold til hva audiografene 
gjør i tilsvarende sak. Styret utarbeider nytt forslag til neste årsmøte. 
 

Sak 8 Valg. 
Styret har siste periode bestått av:  
Arne Vik (leder, på valg)  
Helge Abrahamsen (sekretær, på valg)  
Oddbjørn Arntsen (kasserer, ikke på valg)  
Jon Øygarden (styremedlem, ikke på valg)  
Geir Blesvik (styremedlem, ikke på valg)  
Kjell Grøndahl (1. varamedlem, på valg)  
Ole Tvete (2. varamedlem, ikke på valg)  
 

De tre som er på valg, har blitt forespurt og har sagt seg villige til å stille til gjenvalg. 
Imidlertid blir det etter vedtaket i sak 6 flere personer som blir mulige å velge inn i styret, 
og Olav Kvaløy har sagt seg villig til å stille. Kjell Grøndahl trekker seg, og Olav Kvaløy 
velges inn som 1.varamedlem.  
 

Det nye styret som velges er dermed: 
Arne Vik (leder) 
Helge Abrahamsen (sekretær)  
Oddbjørn Arntsen (kasserer)  
Jon Øygarden (styremedlem)  
Geir Blesvik (styremedlem)  
Olav Kvaløy (1. varamedlem)  
Ole Tvete (2. varamedlem)  
 

Valgkomité (ikke på valg):  
Marit Pedersen (sammenkallende)  
Kjell Magne Nupen  
Bjørn Egeberg 
 

 
Referent  
Marit Pedersen  

Godkjent referat:  
Jan Erik Israelsen  

Godkjent referat:  
Marte Rønningen  
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   NTAF 
    Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
 

STATUTTER 
 

NORSK TEKNISK AUDIOLOGISK FORENING 
(revidert og vedtatt på årsmøtet november 2009) 

1.  FORMÅL 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening, NTAF er en ideell faglig forening. Foreningens 
formål er  

• å være rådgiver og fagområdets talerør i ulike sammenhenger. 
• å formidle kontakt og utveksle informasjon og erfaringer medlemmene imellom i 

teknisk audiologiske spørsmål. 
• å arbeide for utdanning og videreutdanning i teknisk audiologi. 
• å være rådgivende i teknisk audiologiske spørsmål, styrke faget og være rådgiver 

overfor myndighetene. 
• å arbeide for å bedre teknisk tilrettelegging for hørselshemmede.  

Medlemmene skal opprettholde og heve respekten for sin profesjon ved å sette strenge krav 
til integritet og etikk i det daglige arbeidet. NTAF - Newsletter er foreningens 
medlemsorgan. NTAF er medlem av NAS (Nordisk Audiologisk Selskap) og NAP (Norske 
Audiologiske Profesjoner). 
 
2.  MEDLEMSKAP 
 
2.1 Personlig medlemskap forutsetter at en er virksom innenfor området teknisk audiologi.  
Medlemmer som går ut av aktivt arbeid tilbys seniormedlemskap. Seniormedlemskap 
medfører samme rettigheter og plikter som vanlige medlemmer 
 
2.2    Firmaer kan tegne støttemedlemskap.     
 
2.3    Medlemsfortegnelse føres av kassereren. 
 
2.4   Medlemskapet skal ikke benyttes til personlig økonomisk vinning . 
 
3.  STYRET 
3.1 Foreningen skal ha et styre, bestående av fem medlemmer. Det er ønskelig at det 
finnes representanter for virksomhet ved hjelpemiddelsentraler, kompetansesentre og 
sykehus i styret. Styret skal ha to vararepresentanter. 
 
3.2 Går et styremedlem  ut av styret i valgperioden, eller  over i en stilling som er 
uforenlig med medlemskap, erstattes vedkommende med en av vararepresentantene 
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3.3 Dersom den som går ut av styret er leder, sekretær eller kasserer, eller noen av disse 
skifter funksjon i styret i valgperioden, skal styret konstituere seg selv.          
 
3.4 Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er tilstede. Ved likt 
stemmetall har lederen dobbeltstemme . Styret har fullmakt til å engasjere utenforstående 
personer til spesielle oppgaver. Vararepresentant(ene) innkalles ved forfall eller behov. 
 
3.5 Styret oppnevner representanter til aktuelle foreninger som NTAF er medlem av. 
 
4.  ÅRSMØTE 
4.1 Årsmøtet bør holdes en gang årlig og er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet 
kan vedta å ikke holde årsmøte i det påfølgende kalenderår. Innkalling skal sendes ut minst 
8 uker før planlagt årsmøte. Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet. 
 
4.2 Årsmøtebeslutninger fattes med simpelt flertall. Oppstår likt stemmetall, utsettes 
spørsmålet til neste årsmøte. 
 
4.3 Årsmøtet velger leder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer og 1. og 2. 
varamedlem til styret. I tillegg velges valgnemnd på tre personer og revisor. Valgperioden 
er to år. Det er ønskelig at nøkkelfunksjoner ikke skiftes samtidig. 
 
4.4 På årsmøtet skal styret avgi virksomhetsrapport, og revisor avgi rapport om revidert 
regnskap. 
 
4.5 Årsmøtet kan opprette og legge ned referansegrupper. Referansegruppene avgir 
rapport til styret og på årsmøtet.  
 
4.6 Årsavgift for medlems- og støttemedlemskap fastsettes av årsmøtet.  
Seniormedlemmer betaler ikke medlemsavgift. 
 
4.7 Eksklusjon av medlemmer skal godkjennes av årsmøtet etter forslag fra styret. 
 
4.8 Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet skal meldes sekretæren skriftlig 
minst 6 uker før årsmøtet. Hvis det foreligger innkomne saker utenom vanlige 
årsmøtesaker, skal styret sette opp saksliste og sende den ut minst 4 uker før årsmøtet. 
 
5.  ENDRING AV STATUTTER OG OPPLØSNING 
Endring av disse statutter eller oppløsning av foreningen kan bare gjøres av årsmøtet. 
Forslag til dette skal sendes skriftlig til foreningens medlemmer minst fire uker før 
årsmøtet. For vedtak om oppløsning kreves kvalifisert flertall der skriftlig stemme fra 
fraværende medlem skal medbringes. Ved oppløsning av foreningen bestemmer årsmøtet 
hva som skal skje med foreningens eiendom.  
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Scanditest Norge AS , Tlf: 33 05 34 50 , www.scanditest.no eller  www.bksv.com 

Neste generasjons lydmåler fra Brüel & Kjær
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Audiologimøter 2010 ikke listet på aud.org eller aud-online 
  
UK www.aud.org.uk/events/events.htm 
US www.audiologyonline.com/calendar/ 
  
10/2-12/2 2010 Hörselnedsättning och tinnitus, Stockholm  
  www.horselochtinnitus.se 
17/3-19/3 2010 STAF-möte, Eskilstuna 
  www.eskilstuna.nu/staf 
14/4-16/4 2010 The Mediterranean Cochlear Implant Course, Malta 
  www.maltime.com/ 
10/5-12/5 2010 Baltic-Nordic Acoustics Meeting 2010, Bergen 
  www.bnam2010.com/ 
26/5-28/5 2010 Audionomdagar, Västerås 
  www.svaf.nu/ 
30/5-2/6 2010 NAS kongress, København, program 
  www.nas.dk/index.html 
9/6-11/6 2010 4th International TRI Tinnitus Conference, Dallas TX 
  www.tinnitusresearch.org/ 
10/6-12/6 2010 AHS 2010- Adult and elderly Hearing Screening, Como - Italia 
  www.AHS2010.polimi.it 
13/6-15/6 2010 AES-konferens Sound Quality Evaluation, Piteå  
  www.aes.org/events/38/  
13/6-16/6 2010 INTER-NOISE 2010, Lisboa 
  www.spacustica.pt/internoise2010/ 
21/6-23/6 2010 Technology and Deaf Education, Rochester NY 
  www.rit.edu/ntid/vp/techsym/ 
23/6-26/6 2010 ICPLA 13 - 13th Meeting  
  www.hf.uio.no/iln/om-instituttet/arrangementer/icpla2010 
18/7-22/7 2010 ICSV17, the 17th International Congress on Sound and Vibration, Cairo 
  www.icsv17.org 
18/7-22/7 2010 Int. Congr. Ed. of the Deaf (ICED), Vancouver, Canada 
  www.iced2010.com/ 
11/8-15/8 2010 International Hearing Aid Research Conference, Lake Tahoe, USA 
  www.hei.org/ihcon/ 
15/9-18/9 2010 EAA EUROREGIO Congress on Sound and Vibration 
  http://www.fs.uni-lj.si/sda/euroregio.htm 
19/9-22/9 2010 XV Anniversary Symposium in Audiological Medicine, Krakow, Polen 
   www.iapa2010.eu 
4/10-5/10 2010 Nordisk konferens - Barn med cochleaimplantat/hörselnedsättning, Göteborg

  
http://www.statped.no/nyupload/Moduler/Statped/Enheter/Moller/filer/ 
Nordisk_konferens_2010.pdf 

4/11-5/11 2010 Norsk Audiografforbund kurs og landsmøte, Trondheim 
  www.audiograf.no/ 
Primo nov. Audiologiska dagen - Svenska Audiologiska Sällskapet 
  www.sasaudio.se/site_aud.html 
11/11-12/11 
2010 Norsk Teknisk Audiologisk Forening møte, Oslo 
  www.n-t-a-f.org/ 
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Forts. s. 21 

Noen som har hørt om psykoakustikkens ”Missing Fundamental” ? - Vi har tillatt oss å 
stjele en artikkel fra siste nummer av The Hearing Journal – Mars 2010 – Hjemmesiden: 
http://www.audiologyonline.com/theHearingJournal/  er dessverre pr dato ikke oppdatert.  
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Forts. s. 25 
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Bare noen få ord om .....     
 

• ryktene om Marte Rønningens flytting til Trondheim var sanne, men hun har blitt 
akustikkonsulent i Rambøll AS 

• overskuddet fra EU-09 ble på ca 80.000 til hver forening 
• at audiografforbundets leder Monica Rolandsen er tilbake i delvis betalt stilling etter 

mammapermisjon 
• den gamle VHS videoen fra BILSOM om hørselsskader og hørselvern. Den er nå 

digitalisert og kan fås ved henvendelse til redaktøren 
 
Fra NTAF Newsletter nr 17 april 1992 
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NTAF - Styre   2009 → 2010  
   

Arne Vik,  leder   
Program. for audiografutdanning Tlf: 92203614
AHS - HIST - Ranheimsvn 10 Fax: 73559351
7004 TRONDHEIM  arne.vik@hist.no
   
Oddbjørn Arntsen, kasserer  
Frognervn 10 Tlf: A: 21071548
 Mobil: 47050548
2016 FROGNER  oddbjorn.arntsen@nav.no
   
Helge Abrahamsen, sekretær  
Hjelpemiddelsentralen i S & Fj. Tlf: 57016284
Steinanvn 12 Fax: 57016271
6800 FØRDE helge.abrahamsen@trygdeetaten.no
   
Geir Blesvik , styremedlem og annonseansvarlig  
Sørlandet sykehus Kristiansand Tlf: 38073228
Serviceboks 416 Fax: 38073233
4604 Kristiansand  geir.blesvik@sshs.no
   
Jon Øygarden,  styremedlem  
Program. for audiografutdanning Tlf: 73559176
AHS - HIST - Ranheimsvn 10 Fax: 73559351
7004 TRONDHEIM  jon.oygarden@ahs.hist.no
   
Olav Kvaløy, 1. varamedlem  
SINTEF IKT Tlf: 73592636
 Mobil 98245170
7465 Trondheim olav.kvaloy@sintef.no
   
Ole Tvete, 2. varamedlem   
Hørselsentralen, Rikshospitalet Tlf: 23071693
 Fax: 23071637
0027 Oslo  ole.tvete@rikshospitalet.no
   
NTAF - Newsletter  Redaktør:  Arne Vik
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