
Årsmöte 

Idrottsmedicin Högland 2020-02-20 
 
Plats: Friskis och Svettis, Jönköping 
 
Närvarande: Magnus Bodenäs, Christoffer Holmgren, Kajsa Thulin, Anton Ihrman, Ann-Christin 
Olsson, Gustav Öhrling, Eleonore Rapp, Sture Ulfberg 
 
1. Mötets öppnande: Mötet förklarades öppnat 

 
2. Val av mötesordförande: Till mötesordförande valdes Anton Ihrman 
 
3. Val av mötessekreterare: Till mötessekreterare valdes Gustav Öhrling 
 
4. Val av två justerare och rösträknare: Till detta valdes Magnus Bodenäs och Eleonore Rapp 
 
5. Fastställande av dagordningen: Under punkt 18, övriga frågor, lades två punkter till, 

delföreningsmöte i Åre och extra årsmöte på grund av utebliven ansvarsfrihet från revisorerna. I 
övrigt godkändes dagordningen 

 
6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande: Inbjudan skickades ut i god tid och enligt stadgan.  

 
7. Verksamhetsberättelse: Delades ut skriftligt till alla, gicks igenom av Anton Ihrman och 

godkändes utan anmärkning. Verksamhetsberättelsen bifogas till detta protokoll. 
 

8. Verksamhetsplan: Presenterades av Anton Ihrman och godkändes. Verksamhetsplanen bifogas 
till detta protokoll. 

 
9. Ekonomisk redovisning: Redovisades av kassören Ann-Christin Olsson och föregående kassör 

Christoffer Holmgren. Årets resultat + 83796,50 kr, dock exklusive föreningens fonder då bankens 
utskick av fondrapport för 2019 är försenad. Informerades och diskuterades även kring de 
problem med byte av kassör hos banken, Swedbank, som varit under 2019. På grund av detta så 
har inte det officiella bytet av kassör kunnat genomföras förrän i november 2019.  

 
10. Revisorernas berättelse: Revisorerna Björn Alkner och Sara Wallby närvarade inte på mötet, men 

hade via Magnus Bodenäs skickat med sin revisionsberättelse. Revisorerna bedömde den 
ekonomiska redovisningen som inkomplett och önskade kompletteringar, bl.a gällande 
fondrapport, varför de inte kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet. För detaljer var god se bifogad 
revisionsberättelse.  

 
11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet av revisorerna på 

grund av ovanstående och det kommer att planeras ett extra årsmöte, se nedan. 
 

12. Val av styrelseledamöter: Årsmötet valde följande i vardera 1 år: Ordförande Kajsa Thulin, kassör 
Ann-Christin Olsson, ledamöter Gustav Öhrling, Magnus Bodenäs, Christoffer Holmgren, 
Eleonore Rapp samt Anton Ihrman. 

 
13. Val av revisorer för verksamhetsåret 2020: Årsmötet valde Björn Alkner och Sara Wallby 

 



14. Val av valberedning för verksamhetsåret 2020: Årsmötet valde Henrik Kjellgren.  
 

15. Bestämmande av årsavgiftens storlek: Årsmötet bestämde att den skall vara oförändrad, 150 kr.  
 

16. Inkomna motioner: Inga inkomna motioner. 
 

17. Information från styrelsen: Ingen information utöver verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan fanns att ge.  

 
18. Övriga frågor: 

 
a. Delföreningsmöte i Åre: I samband med SFAIMs vårmöte i Åre 2020 så kommer det att 

arrangeras ett delföreningsmöte som IMH är inbjudna till. Ingen i styrelsen har dock 
möjlighet att delta på detta möte.  

b. Extra årsmöte: Med tanke på de önskemål om komplettering som revisorerna önskar och 
då ansvarsfrihet inte kunde beviljas på detta ordinarie årsmöte så kommer det att bjudas 
in till ett extra årsmöte efter att kassör och revisorer kunnat träffas och stämma av de 
kompletteringar som behövs. Preliminärt planeras detta extra årsmöte till 8 april i Eksjö, 
men kallelse till detta kommer att komma så fort datum har bestämts. 

 
19. Avtackning: Ingen som lämnar styrelsen eller annat uppdrag.  
 
20. Mötets avslutande: Ordförande avslutade mötet. 
 
Bifogade filer: 

- Verksamhetsberättelse 2019 
- Verksamhetsplan 2020 
- Revisionsberättelse 

 
Vid protokollet 
 
Gustav Öhrling 
 
 
Justerare 
 
Magnus Bodenäs   Eleonore Rapp 
 
  



Verksamhetsberättelse 2019 
 
Im Högland 
Idrottsmedicin Högland har för närvarande 56 betalande medlemmar. 
Årsmötet hölls den 19/2 2019 på Höglandssjukhuset, Eksjö. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och 
årets styrelse valdes. Den har bestått av Anton Ihrman (ordförande), Ann-Christin Olsson (kassör), 
Eleonore Rapp, Magnus Bodenäs, Christoffer Holmgren, Gustav Öhrling och Kajsa Thulin. Revisorer 
har varit Björn Alkner och Sara Wallby, och valberedningen har bestått av Henrik Kjellgren. 
I samband med årsmötet föreläste dr Björn Alkner. 
 
Vi har vid tre tillfällen under året anordnat nya föreläsningar på tema kvinnohälsa och träning i 
samband med graviditet med leg. Sjukgymnast Karin Henning. Dessa har varit riktade både mot 
allmänheten och mot sjukvårdpersonal. Dessvärre har vi tvingats att ställa in samtliga föreläsningar 
pga. för få anmälda.  
 
Vi har under året upprättat ett samarbete med IM öst gällande kvälls och helgföreläsningar.  
Idrottsmedicin Högland varit behjälpliga med rekrytering av föreläsare inför student EM i rodd som 
arrangerats av högskolan i Jönköping, dessa föreläsningar blev dessvärre inställda. Vi har haft två 
representanter från styrelsen på vårmötet i Göteborg.  
 
Den 14:e-18:e oktober organiserade Idrottsmedicin Högland en Steg 2 kurs, i enlighet med SFAIM:s 
kursplan. Detta genomfördes i Jönköping, på Scandic Elmia.  
Kursen var överlag uppskattad av deltagarna, och vi fick övervägande goda utvärderingar. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft sex styrelsemöten, det har diskuterats det fortlöpande 
arbetet, kommande event samt planering och utvärdering av Steg 2-kursen. Utöver detta har 
styrelsen konfererat telefonledes, i samband med våra aktiviteter och löpande via sociala medier och 
epost.  
 
  



Verksamhetsplan IMH 2020: 
 
Vi vill under kommande år fortsatt arbeta för att försöka attrahera våra medlemmar och locka flera 
åhörare till våra event. Vi ska även jobba för att medlemmar och intresserade på sikt vill delta i 
styrelsearbetet. Vi planerar att hålla styrelsemöten likt tidigare år men fortsatt primärt hålla oss i 
Jönköping och Eksjö.  
 
Vi planerar under året hålla en eller flera medlemsföreläsningar antingen som heldag alternativt som 
kvällsföreläsning. Styrelsen har diskuterat båda dessa alternativ med för och nackdelar. Vi planerar 
preliminärt även att i någon form närvara under ränneslättsturen i Eksjö. Vi kommer med största 
sannolikhet inte att anordna några stegkurser under kommande år.  
 
/Styrelsen IMH genom Anton Ihrman  
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