Verksamhetsberättelse
Idrottsmedicin Högland verksamhetsåret 2011-12
Idrottsmedicin Högland har för närvarande 83
betalande medlemmar.
Årsmötet hölls 23 februari 2011. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet och årets styrelse valdes. Den har bestått av Björn Alkner
(ordförande), Martin Funck (vice ordförande), Daniel Urberg (kassör), Fredrik
Bredberg, Per Stenström, Magnus Karlsson, Tommy Friman och Jenny Lorefors.
Revisorer har varit Lars-Göran Hassel och Ingegerd Karlsson och valberedning Andreas
Frostemark och Jan-Olof Svärd.
Efter årsmötesförhandlingarna höll Lars-Göran Hassel
ett uppskattat föredrag om ”Höftledsbesvär och höftledsartroskopier – vad är
FAI, CAM och Pincer?”.
Under verksamhetsåret har vi haft fyra
styrelsemöten, tre i Jönköping och ett i Eksjö. De flesta styrelsemedlemmar
ingår också i vårmötesgruppen där vi haft ett flertal ytterligare möten.
En föreläsning om Idrottsanemi med Docent Bo
Berglund arrangerades den 17:e november i Höglandssjukhusets aula i Eksjö inför
ett 25-tal åhörare. Föreläsningen, som var ett samarrangemang med
Smålandsidrotten, var mycket uppskattad av de som kom.
Vi har under verksamhetsåret fått igång en hemsida
vilket vi är mycket glada över. Vi tror detta är viktigt för att synliggöra vår
förening och för våra medlemmar att hitta information. Vi kommer fortsätta
utveckla och förbättra hemsidan.
Fokus för arbetet under året har varit planeringen
inför Vårmötet i Jönköping 2013. En särskild arrangörsgrupp som bildades under
förra verksamhetsåret har fortsatt sitt arbete. Gruppen innehåller ett 20-tal
personer och sammankallande är Andreas Frostemark. Den är indelad i tre
grupper: Organisationsgruppen, programgruppen och sponsorgruppen. Organisationsgruppen består
av Andreas
Frostemark, Martin
Funck, Stina Arnell, Lars-Göran Hassel, Marie Claar och Joakim Bergqvist.
Programgruppen består av Björn Alkner, Anne Fältström, Jenny
Gustavsson, Anna Ek, Hans
Holmgren, Per Stenström och Fredrik Bredberg. Budget/sponorgruppen består av Daniel Urberg,
Jeremy Wyon,
Jan-Olof Svärd, Magnus Karlsson och Tommy Friman. Datum är
nu spikat till 25-27/4 2013 och lokal är Högskolan i Jönköping. Ett samarbete
är etablerat med de lokala eventbyrån Destination Jönköping. Ett flertal
programpunkter och föreläsare är klara och arbetet med detta fortsätter.
Arbetet med vårmötet kommer förstås att fortsatt dominera föreningens arbete
under det kommande verksamhetsåret.
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