Protokoll Styrelsemöte ISPO-S
Telefonmöte fredag 31/8 kl. 15.30

Deltagare: Gert-Uno, Tina, Anita, Michael, Louise, David och Anton
1. Mötet öppnas av GUL.
2. Föregående protokoll och stämmoprotokoll
Protokoll från 25/ gås igenom. Det kommer bli kostnader för kongressen i förväg för
planeringsarbete. Därför kommer det vara viktigt att det finns medel på kontot.
Protokollet läggs till handlingarna. Samarbete m. HHJ; inget datum för träff har skett.
Protokollet läggs till handlingarna.
3. Barnamputationer 2019
Brev skickat till föreläsare. I dagsläget väntar vi på svar på vilka föreläsare det blir och
vilka omkostnader de kommer ha. Vi behöver få ut inbjudan så fort som möjligt.
4. Kurs - Vart är vi på väg?
Vi går igenom programmet. Det kommer förfinas och därefter läggas på hemsidan.
Mailutskick med hänvisning till hemsidan. LK skickar till medlemmarna, OTB och
Aktivgruppen. GUL kommer se till att den kommer till Ortopediskt Magasin (v.40). Roll up
(AJ) och tryckta program (DR) till NOK.
5. Betalning av medlemsavgift
Anita har skickat ut instruktion. Det verkar som om det är svårt att få en faktura när man
anger det på hemsidan. Att betala med kort fungerar väl. Det är många som inte har
betalat. Anita har haft kontakt med HQ för att få det att fungera bättre. Det verkar inte
kunna bli bättre.
6. Världskongressen
Vi vill arrangera kongressen tillsammans med någon annan. GUL har haft kontakt med
GB, men svag respons. Norge har sagt att de kan tänka sig att vara med. De har dock
reserverat sig med att de tidigare haft kontakt med GB i samma fråga.
Stockholm Convention Bureau har skrivit ihop ett expressions of intent. ISPO måste
därefter lägga till information om själva ämnesområdet.
Älvsjömässan är tillgängliga 4-7september eller 11-14 september 2023.
Vi behöver hjälp med ett antal frågor t.ex. antal förväntade besökare, vilket stöd som
ISPO-international kan hjälpa till med, vilket stöd vi kan få från Stockholm Convention
Bureau.
Sponsorer: vi antar att det finns ett antal som kommer stödja.
Styrelsen beslutar att delta, men deltagarna ombeds att läsa igenom ”Bidding guidelines”
och reservera sig per mail om man tycker att vi inte ska anmäla oss.
7. Nästa möte
Astämning om världskongressen telefonmöte 14/9 kl. 15.3-16.00.
Telefonmöte 28/9kl. 16.30.
8. Mötet avslutas

Vid protokollet, Louise Klevbo

Undertecknas:

Gert-Uno Larsson

