
Protokoll Styrelsemöte ISPO-S 

Traditionellt styrelsemöte onsdag 14/11 kl. 17.30 

Hotell Courtyard Kungsholmen, Stockholm 

Deltagare: Gert-Uno, Anton, Lena, Anita, Tina, Michael, Liselotte och Louise 

 

1. Mötet öppnas av GUL 

2. Föregående protokoll gås igenom och punkter för kommande kurs gås igenom se punkt 3. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

3. Vart är vi på väg? 

a. 83 anmälda inkl. föreläsare.  

b. Vid registrering får deltagaren: program, instruktion om hur man blir medlem, 

namnskylt med färgkod för workshop samt ISPO information. 

c. Moderatorer: GUL tar torsdag fm, Michael torsdag em, Liselotte fredag fm, GUL fredag 

em.  

d. AJ avslutar dagarna.  

e. Dawid skickar elektroniskt ut diplomen i samband med att utvärderingen. Dawid har 

utvärderingen.  

4. Barnamputationskursen 

a. Inga punkter behöver åtgärdas i dagsläget.  

b. Inbjudan ligger på hemsidan.  

c. Föreläsare klara 

5. Förslag på kurser hösten 2019 och våren 2020 

a. Amputationskurs våren 2020? Förslag att förlägga den i Göteborg 

b. Hösten 2019. Förslag: Diabetesfoten, positioneringshjälpmedel/ spinala ortoser. Kan 

det vara en kurs i samband med Hjultorget? 

i. AJ kontaktar Ulla Tang om diabkurs, om hon vill driva kursen. Plats? 

6. ISPO World Congress 2023 

a. Lägesrapport:  ISPO-international kommer besluta på möte som kommer ske i närtid. 

7. Gåskoledagar? ISPO-s har erbjudit sig att stötta i arrangering av gågskoledagarna, men inte 

förbundit sig till att hålla dem. 

a. Fortfarande inget förslag från Hässleholm 

b. Andra förslag? Vem ska stimuleras att agera? 

i. Diskussion om att hålla en rehabkurs i samband med amputationskursen. 

Styrelsen ska tänka på det till nästa möte. 

8. Samarbetet med HHJ för fortsatt kurser/Umeå Kongress? 

a. Frågan skjuts till nästa möte då vi behöver genomföra samt utvärdera nuvarande kurs 

och dess prislapp.  

9. Samarbetet med HHJ 

a. Vi avskriver frågan så länge då ISPO vill hålla kortare kurser till skillnad från HHJ som vill 

hålla längre kurser. 

10. Övrigt 



a. Rekrytering av medlemmar: förslag på att införskaffa fler roll-ups för 

att ta med till kurser. 

b. HHJ i samarbete med OTB kommer hålla en kurs i biomekanik 

c. Rubrikstädning vid mailande mellan styrelsemedlemmar. Styrelsen 

anmodas att använda rubrik som är lämplig för ämnet i mailet. 

11. Mötet avslutas 

  

 


