
 

Minnesanteckning SFAIMs delföreningsråd den 18 maj 2022 

Plats:  på videolänk i Teams                

Närvarande: Lennart Dückhow, IM Väst (sammankallande) 
                      Tor Reimer, IM SYD 
                       Petter Backteman, IM Örebro 
                       Isabelle Hållén,  IM Stockholm 
                  
                  
Ej närvarande:   IM Öst 
                          IM Gotland 
                          IM Värmland 
                          IM Högland 
     YFA 
 
 
                                                                 Deltagarpresentation 
Lennart hälsade välkommen och en runda med information från delföreningarna följde. 
 
Petter : 
IM Örebro har genomfört digitala kostnadsfria föreläsningar bl.a. med Jesper Augustsson  
Ca. 100 deltagare.Kansliet bidrog med utskick. 
 
Isabelle: 
Är ordförande i IM Sthlm sedan 2 år.Antal medlemmar: 436. Har haft föreläsningar med 
Angelica Hirschberg-Bergen (?) om menscykelns påverkan på idrottsutövande kvinnor. 
Planerar en digital föreläsning med Björn Aasa till hösten (?) och en steg 2 kurs vecka 43  
 
Tor:IM Syd: 
Är fysioterapeut bl.a. i Lugi handboll. IM Syd har genomfört en föreläsning med Paul 
Neumann och Rickard Dahan och planerar att bjuda in fystränarna i MFF att hålla en till 
hösten(?) 
 
IM Väst 
Lennart rapporterar att digitala föreläsningar skett.En fysisk föreläsning med Mathias 
Wernbom om ocklusionsträning har gjorts. 
Medlemmar: ca. 400 Styrelsen består av 7 personer 
 
Kompletteringar: 
Via mail meddelade David Thorell Ordförande i IM Högland, 
föreningens närmaste planer. 
 
Det här är våra planer för våren/hösten: 
- föreläsning innan sommaren digitalt om avancerad styrketräning med Jacob Gudiol. 
- kurs/workshop om tejpning, efter sommaren 
- ytterligare en föreläsning senare under hösten, förhoppningsvis med Jessica Norrbom.  



 
Under Vårmötet 20/5 kungjorde IM Östs ordförande Peter Rockborn  
att nästa års Vårmöte sker den 20-21 april i Norrköping. 
 
 
Lennart: 
IM Väst  
 
 
 
Valberedning: 
Petter Backteman, IM Örebro kvarstår.  

Isabelle Hållén, IM Stockholm 

Nästa rådsmöte 

Nästa rådsmöte planeras ske i samband med Vårmötet i Norrköping 20-21 april 2023. 
Ytterligare möten sker via nätet. Lennart skickar ut kallelse till dessa.  

Vid anteckningarna:                                 Justeras av 
Lennart Dückhow                                                          Deltagarna  
 



SFAIM Rådsmöte via nätet på video i Teams                     

                                                                                 16 nov. 2022 kl. 20.00-21.00 

Närvarande:  

Tönu Saartok  IM Gotland 

Sofie Fondell  IM SYD 

Isabelle Hållen  IM Stockholm 

David Thorell  IM Högland 

Lennart Dückhow IM Väst 

Efter sedvanlig presentationsrunda vidtog korta rapporter från respektive 
delförening. 

§1 Rapporter. 

1. IM Syd Har en väl organiserad styrelse vars struktur får spridas som ett 
bra exempel för andra föreningar och för idrottsmedicinare som önskar 
skapa en delförening på nya platser. De har inte haft problem att 
rekrytera personer till nuvarande styrelse. Jacob Gudiol ska föreläsa på 
ett medlemsmöte. Har ej kurs planerad under 2023. 

2. IM Gotland Planerar ha ett kvällsmöte 4/12 med föreläsning om  ... ? 
Genomförd en uppskattad kurs i juni -22 med ca. 50 deltagare(?) 

Har ej någon kurs planerad under 2023.Tönu efterlyste föryngring och 
engagerade medlemmar som kan ta över det Gotländska styret. 

3. IM Högland planerar en medlemskväll med bl. a Jessica Norrbom. Saknar 
dock teknik för hybridmöte f.n. Har ej någon kurs planerad under 2023. 

4. IM Stockholm gav en beskrivning av hur steg 2 kursen genomfördes i 
höst. Några reflexioner; bl.a. svårigheten att få föreläsare att förena 
teori med praktik samt att kursinnehållet tenderar bli komprimerat  

5. IM Väst planerar steg 1kurs 23-27 jan.-23 i Göteborg på Stora Ullevi. 
Planerar även för Vårmöte 2025.Håller en temakväll för medlemmarna 
den 5/12 med ortopedspecialist Sophia Halldin Lindorsson om 
underbenssmärtor hos idrottare. Hon disputerar i ämnet den 25 
november dennes. 
  
Både IM Stockholm och IM Väst har genomfört hybridkurser sedan 
Pandemin med länkar utsända till alla medlemmar i SFAIM  och 
rekommenderar att fortsätta med det. 



 §2     Ny förening i Jämtland är eventuellt på gång. Genomgång av mallar                
som stöd för nya delföreningar utsända från kansliet i Järna visades.   

  §3      Vårmötet 2023 i Norrköping presenterades med video som Peter         
Rockborn  visade under vårmötet i Stockholm på GIH i våras. Fyssdagen  
och Padelkursen den 2/12 i Stockholm  nämndes. 

  §4     Kursplanerna och arbetet med dom togs upp mot bakgrund av  
svårigheterna av att prioritera i det omfattande innehållet är svårt och 
känslan av korvstoppning att hinna med allt, riskerar att infinna sig.  

 

Fyll gärna på .... är jag tacksam. 

Maila sedan tillbaka till mig. 

 

 

 

// Lennart 
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