
 
 

Protokoll Styrelsemöte IMH  

Möte hålls via Zoom 210325, deltagare Anton Ihrman, Christoffer Holmgren, 

Eleonore Rapp, Kajsa Thulin och Magnus Bodenäs. 

 

Dagordning 

1. Ordförande, Kajsa Thulin, förklarar mötet öppnat. 

2. Val av mötessekreterare; Eleonore Rapp 

3. Val av justerare; Anton Ihrman och Magnus Bodenäs. 

4. Uppslag till aktiviteter för kommande verksamhetsår: 

a. Vi planerar för en digital föreläsning via Zoom med inriktning mot 

covid samt vägen tillbaka från covid för en idrottare 

- Kajsa tar kontakt med föreläsare och hör angående 

föreläsning vecka 18 

- förslag på idrottare; Charlotte Kalla, Jönköpings Södra 

Nässjö basket m. fl. 

b. Tema motorsport och skadepanorama vid detsamma, i samband 

med Ränneslättsturen Eksjö som körs i augusti. Hoppas fortsatt att 

denna blir av. 

c. Tema skidåkning har vi kvar i agendan till senhösten. 

5. Byte av logotyp för IMH, Kajsa visar denna nya logotypen. Vi bestämmer 

oss för den med vit bakgrund, vi använder den i första hand. 

6. Uppföljning årsmötet; vi tar med oss frågan gällande avgift för 

kommande zoomföreläsningar. 

7. Kajsa lyfter frågan om stipendium för utbildningsresa, sista ansökan är 

18/7. Vi tar med oss denna fråga till nästa möte. Stipendiet är för 

enskilda medlemmar, men vi skulle kunna prova att söka deg som 

delförening om vi hittar något som vi skulle vilja åka på. 



 
8. Höstmöte med tema Sustainability in Sports hålls i Malmö 30 sep – 1 okt. 

Eleonore, Anton och Christoffer är intresserade. Vi tar med frågan till 

nästa möte. 

9. Lennart Duckov har hört av sig till ordförande gällande intresse för att 

hålla vårmöte i Jönköping framöver. Vi är ense om att vi behöver ha en 

större styrelse för att kunna hålla i ett arrangörskap. Kajsa meddelar 

Lennart våra tankar kring detta. 

10.Övriga frågor; Anton tar kontakt med Ann-Christin gällande kassörsskap 

och börjar jobba med banken gällande ett byte. 

11.Nästa möte i samband med Covid-föreläsning i maj. 

12. Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 


