Styrelsemöte Idrottsmedicin Högland 2014-09-10
Närvarande: Anton, Eleonore, Anna, Jon, Magnus, Patrick, Ann Kristin
Jönköping, MedicRehab Kl 18

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

Mötets öppnande
Val av mötesordförande - Anna
Val av mötessekreterare – Patrick
Val av två justerare – Magnus och Eleonore
Föregående protokoll – Presentera styrelsemedlemmar på facebook. Ta upp frågan om att
söka bidrag från kommunen(er) för att stödja vår verksamhet.
6. Facebook – Delat information om nästkommande event på facebook. Få spridningen av
denna ett flertal gånger under tiden fram till eventet.
Lägga ut frågor till våra medlemmar om vad de skulle kunna önska sig för event.
Inför nu en facebook presentation av styrelsemedlemmarna. Alla ska besvara 3 frågor
rörande sitt val av yrke, en idrottsrelaterad fråga samt en valfrifråga.
Oktober – Eleonore
November – Jon
December – Anton
Januari – Patrick
Februari – Ann Kristin
Mars – Magnus
April – Anna
Maj – Magnus N
Juni – Lina
7. Hemsida- finns och är flyttad till nytt webhotell sedan det gamla lagds ner. Tidigare har det
varit gratis men nu har vi sett över marknaden och hittat ett billigt alternativ. Oderland
webhotell. Avgiftsflytt 150kr, Månadskostnad ca 69kr i månaden.
Går det att se antal besökare på hemsidan ska kontrolleras av Magnus. Detta för att se
grunden till hur välbehövd hemsidan är.
8. Seniorevent 16/10.
Sofia Andeman Concept tillsamman, Ann Kristin, Eleonore och Anna har hållit i möten för att
genomföra detta event. Smålandsidrotten sponsrar föreläsare Nils-Bertil Nevrup på 2000kr.
Ytterligare föreläsare är Lars-Göran Hassel och Jan Thollander, dessa föreläsare får 3000kr.
Målbilden är 50 deltagare. Samtliga deltagare kommer betala men vi ska försöka se över
huruvida våra medlemmar kan vinna något pris genom att delta. Går ej att subventionera
priset beroende på att vi inte är ensamma i arrangemanget.

Patrick sprider information på Nordic Wellness och Cardio Club.
Ann Kristin sprider information på Ryhov.
Anton, Patrick, Jon, Ann Kristin, Anna, Eleonore kan alla delta på stationsträningen på
eftermiddagen.
Det kommer finnas en monteryta där sponsorerna kommer ha en monter med information
för pauserna.
9. Samverka en föreläsning med nästa årsmöte. Mötet blir bestämt till den 4/2-2015.
Mötet ska planeras att hållas i Aulan i Eksjö, Magnus kollar upp detta.
Steg 1 Kurs- 4 intressenter i styrelsen. Inte bestämt om det ska genomföras eller ej.
Anna tar resa på vad som krävs av styrelsen för att genomföra denna kurs.
Ytterligare ett event ska liggas till våren 2015.
Juniorevent?
Akutomhändertagande?
Anna kollar med SFAIM vad som krävs av en delförening vid anordnandet av en steg 1 kurs.
Återkopplar detta vid nästa möte.
10. - Andreas Frostemark och Stina Arnell var två stora motorer under vårmötet och de kunde
inte närvara vid tackmiddagen. Vi beslutar därmed att köpa dem varsitt presentkort.
- vi har nu en hel del pengar på vårat bankkonto. Eleonore lyfter frågan om vi ska placera
dem på annat sätt för att få ut mer ränta på dem. Magnus föreslår en sparräntefond som
heter spiltan. Eleonore kollar upp detta och kommer framöver boka ett bankmöte.
11. Nästa styrelsemöte blir den 19 november i Eksjö runt kl 18. Årsmötet prel. bokas till den v 6.
12. Mötet avslutas.

