Protokoll styrelsemöte ISPO-S 20200124
Deltagare: Gert-Uno, David, Anton, Michael, Andreas, Liselotte, Lena och Louise

1. Föregående mötesprotokoll
a. Läggs till handlingarna
2. Återrapportering av diabetesfotkursen
a. Bra resultat, brett, bra aspekter, förväntan om att komma djupare. Ulla gjorde ett
fantastiskt jobb.
b. Ekonomiskt har vi inte fått sluträkning från Umeå kongress
3. Avstämning inför amputationskursen
a. Läget är under kontroll
b. 77 anmälda i dagsläget, 46 läkare19 OI, 11 FT, enstaka AT och SSK.
c. Utställare fick inbjudan sent, men det är tillräckligt många anmälda
d. Lena har länkat på LinkedIn (LK också). Frågan lyftes om hur vi kan sprida det vidare.
Förslag kan delas med medlemmarna i styrelsen.
4. Höstens kurs – förslag? Ryggortoser?
a. Ryggortoser har varit uppe som förslag tidigare.
b. Förslag: scolios, kotfrakturer, ryggoperationer, osteoporosbehandling, positionering
c. Frida Karlsson i Jönköping, Mats Hoffsten i Stockholm kommer upp som förslag.
Micke pratar med Frida, Andreas pratar med Mats. Det har varit en kurs i Stockholm,
Louise försöker ta reda på om det var någon där som kan engageras.
5. Hur ska vi bli fler medlemmar?
a. Systemet på ISPO-international fungerar inte bra. Svårt att få fram aktuella
medlemmar. Det verkar vara svårt att betala för 2020.
b. Anton föreslår att Andreas, Anton och Louise ska träffas och gå igenom våra
önskningar och synpunkter på systemet. Louise bjuder in till Webmöte 28/2
c. Hur kan vi marknadsföra bättre? Spetsa vårt budskap om varför det är bra att vara
med i ISPO. David och Gert-Uno ska prata om det på amputationskursen. Lena ska
höra med en marknadsförare som hon har kontakt med.
d. Anton pratar om att starta en ISPO-förening på Island. Han ska ha ett möte med
intressenter i mars. Förslaget är att ISPO-Island skulle kunna vara en del av Sverige6. Kort rapport om läget för världkongressen
a. Just nu stilla. Det finns en ordförande i scientific committe, Corry Van Der Sluis
7. Vilka kommer till mötet den 18/3 i Göteborg?
a. Styrelsemöte på onsdagen
b. David moderator på fredagen
c. Anton, Gert-Uno, David och Lena är klara. En till skulle behövas. Kan Micke eller
Louise?
8. Vårens möten
a. Telefonmöte 24/4
b. Beslut om stipendier 29/5
c. Årsmöte i samband med avslutning på Hälsohögskolan 5/6 eller under
amputationskursen 19/3? Gert-Uno skickar ut frågan under kommande vecka för
beslut.
9. Övriga frågor

a.

10. Nästa möte: 18/3 telefonmöte

