Protokoll för styrelsemöte ISPO-S 2019-03-29
1. Kassörsfrågan
2. Rapport från TIPS inkl möte med NEP
3. Rapport från barnamputations kursen
4. Rapport om diabetesfot kursen 22/11 2019
5. Uppdatering kring World Congress 2023
6. Diskussion om amputationskursen 2020, plats, tidpunkt, schema
7. Nästa möte 10/5, 15.00
Närvarande: G-U Larsson, Anton J, Andreas, Louise, Lena, Lottie, Mikael
Föregående protokoll gås igenom.
Stipendieansökan: Anton lägger upp på hemsidan för de som vill ansöka
Presentation av Andreas, ny styrelseledamot. OI specialist inom barnortoser och positionering
arbetar på TO, Uppsala
1. Andreas Ingemarsson är villig att ta på sig uppdraget som kassör (Anita kommer att vara
behjälplig). Styrelsen beslutar att Andreas Ingmarsson väljs som kassör.
2. NEP möte blev inte riktigt som tänkt. Få var med bara NL och UK. Meningen är att få till ett ökat
samarbete mellan länderna. Hjälpas åt att få till bra events mellan länderna ex. med föreläsare
TIPS ev. i Rotterdam 2022
3. Rapport från barnamputationskursen.
Anton: 2 föreläsare som inte fått reseersättning, inväntar redovisning från Anita och Umeå
Kongress. Väntar till nästa möte för vidare info
Framgångsrikt
4. Diabetesfot kursen 22/11, kursprogram finns, de flesta föreläsare har tackat ja. Annonsera till
SOIF, fotterapeuters förbund m.fl.
5. Uppdatering kring World Congress 2023, GUL har haft tel.möte och det verkar som att det går vår
väg men inget är slutgiltigt beslutat. Besked troligen i början av sommaren.
6. Amputationskurs 2020
Var? Göteborg diskuteras som förslag, Kerstin Hagberg kontaktas för att höra om hon/de kan
hjälpa till med bla. lokal-fråga (grupprum 5 x 20 pers plus 1 stor aula)
Enskilda utbildningar för de olika professionerna samt gemensamma
GUL tar kontakt med Kerstin Hagberg
7. Nästa styrelse möte 10 maj
Ta med till nästa möte: Avgift för ISPO-arvode, Michael återkommer.
Vid pennan Lena Gudmundson
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