Styrelsemöte Idrotsmedicin Högland 2016-02-22 kl 18:00
Grönagatan 10, Eksjö
Närvarande: Magnus Bodenäs, Henrik Johansson, Anna Ek, Ann-Christin Olsson, Anton Ihrman,
Christoffer Holmgren, Patrick Häggström, Johan Wallström, Eleonore Rapp (via telefon)
Dagordning






Ordförande Magnus Bodenäs förklarar mötet öppnat
Val av mötessekreterare: Christoffer Holmgren
Val av justeringspersoner: Patrick Häggström & Anton Ihrman
Föregående protokoll: Inget nytt från föregående protokoll
Presentation/bekräftelse av verksamhetsårets styrelse:
Magnus Bodenäs ordförande. Henrik Johansson vice ordförande. Eleonore Rapp kassör.
Christoffer Holmgren sekreterare. Anton Ihrman, Ann-Christin Olsson, Anna Ek, Johan
Wallström och Patrick Häggström styrelseledamöter. Erika Kyhlberg adjungerande.
Per stenström och Anna Ek sitter i valberedningen. Lars-Göran Hassel och Ingegerd Karlsson
är kvar som revisorer ytterligare ett år.



Val av representanter till Idrottsmedicinska Vårmötet i Karlstad 19-21/5: Vi behöver minst en
representant till delföreningsmötet den 19:e. Anna, Patrick och Ellenore är intresserade att
åka 19-20/5, Henrik 20-21/5. ”Early bird” rabatt ges om bokning sker innan 29/2.
Intresserade bekräftar till Eleonore innan detta.



Fördelning av ansvar för medlemsevent samt event med Jonas Colting:
Medlemsevent: 6/4 kommer det bli en mingelkväll med ”after workout” kl 18–20.00 på
Concept Huskvarna. Anna har fått klartecken av Bo Ekros. Lokalhyra 1000 kr. IMH:s
medlemmar går gratis och får även ta med en gäst. Max 50 deltagare. Under eventet
kommer deltagarna få prova på kortare pass. Förslag på pass är VIPR, TRX samt burträning
alternativt prova fritt i lokalen. Det kommer även att serveras något lättare att förtära.
Information skickas till medlemmar via mejl samt via vår faceboksida. Deltagarna anmäler sig
via IMH:s mejl. Deadline 2 veckor innan (23/3).
Arbetsfördelning: Eleonore skickar ut mejl, Anna gör en flyer, Patrick kollar catering, Johan
ansvarar för info på hemsidan, Anton sköter info på Facebook och Christoffer kollar
passledare.
Jonas Colting 31/5: Preliminär starttid 18:00. Pris 25000 kr + moms. Jönköping Hotell och
konferens är bokat. IMH:s medlemmar går gratis. För övriga deltagare kostar föreläsningen
200 kr. Vi pratar om att öppna ett SWISH-konto dit icke medlemmar kan betala i förväg.
Information kommer att läggas upp på hemsidan, facebook samt via flyers så fort tid och
plats är 100 % bekräftat. Anmälan kommer göras via ett facebookevent. Det kommer bli en
”dela & vinn” tävling via facebook. Betalning sker på plats, eventuellt i förtid via SWISH.
Medlemmar och i förväg betalande, prickas av på plats. Under mötet tas det även upp förslag
om att ha sponsorer.

Arbetsfördelning: Alla styrelsemedlemmar ansvarar för att göra reklam
Patrick kollar med citykoll som är en marknadsföringssida. Anna gör flyer och mejlar sedan
denna till alla styrelsemedlemmar. Eleonore kollar om vi kan öppna ett SWISH-konto. Anton,
tillsammans med Christoffer, ansvarar för facebooksidan. Johan ansvarar för hemsidan.


Idrottsevenemang att närvara vid vår/sommar 2016:
Evenemang som tas upp är: Muntaionbike EM 5-8/5 samt Ironman 10/7.
Då vi har fullt upp med planering av medlemsevent samt event med Jonas Colting tas ett
gemensamt beslut fokusera på dessa två event i första hand.



Styrelseaktivitet efter steg 1 kurs:
Förslag på aktivitet är en dag på Hooks Herrgård med SPA, middag och golf. Preliminärt
datum 8/5. Anna pratar med Hooks:s PRO om möjlig aktivitet.



Övrigt:
Johan kommer överta ansvar för hemsidan. Magnus hjälper Johan med uppgifter, inlogg etc.
SFAIM vill ha kontaktuppgifter på alla styrelsemedlemmar. Justerare för årsmötet måste
skriva på årsmötesprotokollet. De som inte skrivit ”3 snabba frågor” till vår presentation på
facebook ska göra detta, sedan skicka dem till Anton som lägger ut detta.



Nästa möte: Innan medlemseventet 6/4 kl 17.00 på Concept Huskvarna.

Vid tangentbord: Christoffer Holmgren
Justeringspersoner: Patrick Häggström & Anton Ihrman

