IMH -möte 2011-04-06
Medverkande: Björn, Martin, Magnus, Tommy
1. Mötet öppnas
2. Björn är mötesordförande
3. Mötessekreterare är Martin
4. Val av justerare Magnus och Tommy
5. Konstitution av styrelse
a. Vice ordförande Martin Funck
b. Sekreterare ambulerande - Ordföranden har ansvar för samla ihop papper osv.
c. Arbetsfördelning – arbetet fördelas vid varje projekt
6. Ekonomi – Daniel är frånvarnade men inget har hänt sen årsmötet. Vi har ju vunnit 20.000 på nåt
konto så allt är positivt.
7. Visioner
Hemsida under 2011. Synas för föreningar, allmänhet och vårdpersonal. Sprida kunskap kring,
rehabilitering, akuta skador, överbelastning. Hitta ett par konkreta utbildningar som vi kan erbjuda
föreningslivet.
8. Vårmöte – Andreas är kvar som vårmötesordföranden. Grupperna är igång och det är ett
avstämningsmöte den 18.e april på Scandic Elmia. Det skandinaviska mötet i Malmö har temat
kvinnor och idrott.
9. Representanter 2011 Vårmötet - vi skickar en styrelsemedlem om det är någon som vill åka.
10. Aktiviteter
Blod och järnvärden hos idrottare – riktat mot idrottsgymnasier – hösten 2011.
Akut omhändertagande - Houman – Björn kollar med Houman.
11. Nyrekrytering - Vid träffar, genom hemsidan, Smålandsidrottens hemsida osv.
12. Hemsida
Innehåll: Vad föreningen står för, lokal och huvudförening, kalender, kontaktuppgifter, länkar till
huvudförening, samarbetspartners, sponsorer, ladda ned medlemsblankett, nyhetssida, träningstips,
vårmötet.

Kostnadsförslag – Björn kollar även Houman/Isak. Martin kollar med Simon. Redovisa via mail.
13. Fika till styrelsemötena ska styrelsen stå för. Nästa möte i samband med vårmötesmötet 30 maj kl.
17.30
Styrelsemöte IMH 2011-06-19
Medverkande: Fredrik Bredberg, Björn Alkner, Martin Funck






Mötesordföranden: Björn
Justerare: Fredrik, Björn
Mötessekreterare: Martin
Beslut tas att starta upp en hemsida med hjälp av Simon Wall. Budget 5000 kr. Målet är att ha
ett färdigt förslag att ta ställning till under september månad.
Höstens aktiviteter bestäms till en föreläsning om Idrottsanemi. Plats blir Höglandssjukhuset i
Eksjö. Björn tar ansvar för bokning av lokal och föreläsare. Inbjudan sprids till medlemmar,
idrottsföreningar och idrottsgymnasier.

Nästa möte bestäms via mejlkontakt

