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Mötesanteckning Idrottsmedicin Högland 2012-09-26 i Jönköping.

Närvarande: Anna Ek, Malin Gollwitzer, Björn Alkner (via Skype), Anders Johansson,
Magnus Bodenäs, Ellinor Rapp.

1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande.
Magnus utses till ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare
Malin Gollwitzer valdes till sekreterare för mötet.
4. Val av justerare.
Anders och Ellinor valdes att justera mötesanteckningen bredvid ordförande.
5. Dagordningen fastställdes.
6. Ekonomisk rapport
En budget ska läggas till nästa onsdag (3 oktober). Ellinor kommer inom kort att få tillgång till
information och en uppdatering vad gäller ekonomin av Daniel Urberg (tidigare kassör).
7. Lägesrapport om Vårmötet:
Höstmötet i Malmö har ägt rum och upplägget för Vårmötet samt framförandet av upplägget
fick positiv respons. Fin presentation av Andreas Frostemark i Malmö.
Programmet finns att visa upp.
Allt är nästan fullbelagt med föreläsare och dylikt och nu är det att ”knyta ihop säcken” som
återstår.
Anmälningarna till mötet läggs ut efter nästa möte (3 oktober).
Det ska även göras en sammanställning på deltagare och en budget. Föreläsarna kommer inte
erhålla någon ersättning utan får resa + boende betalt.
Ska diskutera med Concept om sponsring/promoting till Magnus Samuelssons medverkan på
mötet.
Det är mycket som ska göras och det finns alltid plats för fler frivilliga i de olika grupperna!!
Inga fler möten kommer att läggas in under hösten då det är mycket att göra som det är.
Symposierna är färdigställda och finns att läsa.

8. Föreläsningar för allmänheten
Läggs ett förslag från Vårmötesgruppen att hela den veckan som Vårmötet ligger på ska ha ett
tema med föreläsningar dagarna innan i närliggande orter, exempelvis Jönköping och Eksjö.
”Eksjö-gruppen” tas om hand av Björn och Magnus medan ”Jönköping-gruppen” sköts av
Anders, det blir alltså en sektion på varje ställe.
Dessa föreläsningar kommer att tas om hand av de personer i styrelsen som inte har fått någon
roll i Vårmötesgruppen.
Diskussion:
Exempel på aktivitet: Anna lägger på förslag då hon har pratat med Triathlet Christian
Kirschberger om att ha ett samarrangemang med IKHP och att avsluta lördagen och Vårmötet
med en kortare version av ett Triathlon-lopp! Eftersom mötet är i April så är det inget bra
simväder vilket gör att simningsdelen bör förläggas till Rosenlundsbadet och därifrån
arrangera bussar som går till Axamo för cykel och löpdelen av loppet.
För att detta ska funka behöver vi hyra Rosenlundsbadet, bussar till Axamo, hyrcyklar och
diverse. Det blir en del jobb men intresset för triathlon är väldigt stort just nu.
En annan idé om anmälningarna var om anmälningsavgiften skulle vara billigare/gratis för
medlemmar i IMF.
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Man kan även ta upp med Friskis och Svettis eller Sportlife om samarbete om Klassikertemat
då de redan har startat med exempelvis löparskolor och dylikt.
Förslag på Klassiker-tema: Man bjuder in en föreläsare som är duktig i respektive sport/gren
(skidor, löpning, cykling och simning).
Vid förra mötet skulle Fredrik kolla om det gick att boka en föreläsning om den knästudie som
gjorts. De var tyvärr fullbokade för tillfället.
9. Hemsidan
Magnus har nu fått inloggningsuppgifter så att han kan komma in och justera!!
Just nu ska det inte vara några bekymmer med sidan men om man skulle få det eller om man
har förslag på uppdateringar så hör man av sig till Magnus helt enkelt.
Ett förslag ligger att det ska till en ny flik på sidan där alla mötesprotokoll läggs in så att alla
lätt och smidigt kan gå in och läsa vad som tagits upp på mötena.
10. Rapport från Delföreningsrådmöte
Blev inte mycket information från då Björn var den enda som hade varit med på detta och
hans Skype funkade inte helt under denna punkt.
Dock fick vi fram att Delföreningen i Skåne har genomgått en kurs om akut omhändertagande
vid skada vilket gärna ska spridas till alla delföreningar.
Man vill samordna stadgarna så att alla har lika stadgar. Dessa ska sammanställas och
godkännas.
Regelbundna delföreningsmöten ska läggas in för att man ska ha mer nytta av varandra och
ska kunna tipsa/ge information till varandra. Samt att få ett bättre samarbete/sammanhållning.
Ska kanske börja med att ha lite gemensamma aktiviteter.
Nästa möte är i november.
11. Stadgarna- Förslag till revidering.
Stadgarna har börjat bli till åren och förslag ges till uppdatering av dessa.
Förslagen som togs fram har skrivits upp och skickas ut av Björn i en reviderad version. Har
man fler/andra förslag är det bara att maila över dem till Björn.
12. Nästa möte
Tid och datum för nästa möte är inte helt bestämt än men är tänkt i februari nästa gång.
Troligtvis i Eksjö.

