Protokoll Styrelsemöte ISPO-S
Styrelsemöte fredag 30/11 kl. 16.30
Deltagare: Gert-Uno, Anton, Lena, Anita, Tina, Dawid, Liselotte och Louise
1. Mötet öppnas av GUL
2. Genomgång av kongressen; Vart är vi på väg?
a. Genomgång av resultat av kursutvärdering. Styrelsen fick resultatet minutrarna innan
mötet och har därför inte kunnat analysera resultatet. Mer noggrann genomgång vid
nästa möte. Några korta kommentarer.
i. Kritik mot att vissa föreläsare inte hade helt klart för sig vad kursdeltagarna har
för inriktning och bakgrund.
ii. Problem med ljud.
iii. Mer tid för presentation av ISPO, hade man kunnat korta ner lunch?
iv. Man hade kunde kortat ner lunchtiderna för att få mer föreläsningstid och för
att kunna avsluta tidigare på fredagen.
v. Förbereda inför nästa kurs att ha åhörarkopior. Nu var detta inte en regelrätt
kurs utan en konferens och då ska man inte förvänta sig sådant.
Kursprojektplanen är uppdaterad med detta.
b. Det delades ut plastlådor med kakor. Är detta rätt signal?
c. Ekonomi; Anita har fått en stor faktura på hotellnätter där Anita inte känner igen
personerna. Umeå kongress är kontaktade och kommer reda ut det.
3. Barnamputationskursen
a. Inga punkter behöver åtgärdas i dagsläget.
4. Förslag på kurser hösten 2019 och våren 2020
a. Hösten 2019. Förslag: Diabetesfoten
i. Ulla Tang är villig att driva diabkurs. Förslag att hålla den i Jönköping. Kontakt
kan tas med ordförande för diabetsorganisationen. Gert-Uno kommer
kontakta Ulla för att gå vidare med bokningar.
ii. Dawid kan boka lokaler på högskolan i Jönköping.
iii. Ta hjälp med admin.
iv. Dawid och Michael kan arrangera från ISPOs styrelse.
5. ISPO World Congress 2023
a. Vi har inte hört om beslutet från mötet ISPO-internationals styrelse i Bangkok.
6. Gåskoledagar? ISPO-s har erbjudit sig att stötta i arrangering av gåskoledagarna, men inte
förbundit sig till att hålla dem.
a. Gert-Uno har pratat med gåskolan i Hässleholm. De har inte gett något förslag än.
b. Andra förslag? Vem ska stimuleras att agera?
i. Vi avvaktar Hässleholm innan vi beslutar om frågan om att hålla en rehabkurs i
samband med amputationskursen

7. Samarbetet med HHJ för fortsatt kurser/Umeå Kongress?
a. Frågan skjuts till nästa möte då vi behöver utvärdera senaste kursen och dess prislapp.
8. Övrigt
9. Nästa möte 25/1
10. Mötet avslutas

