
Protokoll Styrelsemöte ISPO-S 

IRL-möte onsdag 27/2 

1. Föregående mötes protokoll – kommentarer 
• Nedslag på fakturering av föreläsare där vi ska agera som arbetsgivare om 

mottagaren inte har f-skattsedel. Det innebär att sociala avgifter måste betalas. 

• Viktigt att styrelsen för ISPO vid kurser är förberedda på föreläsarnas område samt 

att föreläsarna ska vara informerade om förväntningar på kursen. 

• Diskussion om utvärderingen av ”vart är vi på väg?”. Uppfattningen är att det var bra 

att skicka ut enkäten digitalt. 

2. Barnamputationskursen 28/2-1/3 

Sista minuten-koll 

• Program är printade 

• Många internationella deltagare 

• 64 har betalat deltagarutgift  

• 6 utställare a´8000kr 

• Kostnad 10000kr för Umeå kongress+resekostnader för 

föreläsare 

• Beräknat överskott på 60000kr. 

• Anton tar emot utställarna. 

• Lena och Anita tar emot deltagarna ger namnbrickor och 

program samt prickar av deltagarna.  

• Föreläsarna träffar Anton kl.9. Testar utrustning och bekantar 

sig med lokalerna. 

• Liselotte är moderator på torsdag och Gert-Uno på fredag 

3. Diabetesfotkurs hösten 2019  

• Gert-Uno kontaktar Ulla igen för att säkerställa att hon är med 

och projektleder kursen. 

• Dawid är med i projektgruppen. En person till behövs. Frågan 

ställs på konstituerande årsmötet. 

• Diskussion om definitionen av kurs och styrelsen är tilltalad av att 

hålla det som ”kurs” och med de krav som därmed ställs 

(examination t.ex). 



4. Amputationskurs våren 2020 eller något annat? 

• Beprövat koncept och förväntat i ST-blocket talar för att den ska 

hållas. 

• Styrelsen beslutar om att den ska hållas. 

• Diskussion om ISPO-Sverige skulle ge stipendie till deltagande ST-

läkare för att åka till Salzburg för en amputationskurs på kadaver. 

• Gert-Uno och Anton projektleder kursen. 

5. Fortsatt samarbete med Umeå kongress? 

• Styrelsen tar beslut om att vi fortsätter att anlita Umeå kongress. 

• Nytt ställningstagande efter kommande kurs. 

6. Årsmöte 2019, 28/2 

• Gert-Uno kontaktar Kerstin Hagberg i valberedningen i frågan om 

nya styrelsemedlemmar. 

• Medlemsavgiften ska justeras till 90euro istället för 850kr. 

7. ISPO World Congress 

• Gert-Uno visar utkast på final bid för värlskongressen. Denna ska 

skickas till ISPO internationals styrelse 1/3 2019.  

8. Övriga frågor 

• Styrelsen beslutar att stipendie för bästa C-uppsats på 

ortpedingenjörsprogrammet ska utlysas igen. Stipendiet är på 

1000kr samt ett års medlemskap i ISPO-Sverige. Dawid kommer 

skicka ett urval av de bästa uppsatserna till Anton. 

9. Nästa möte:  

Telefonmöten: 29/3, 3/5 och 14/6 
 


