
Verksamhetsberättelse 2020 Idrottsmedicin Högland  

 

Föreningen har 75 betalande medlemmar. 

Årsmötet hölls den 20/2 2020 på Friskis och Svettis, Jönköping. I samband med årsmötet föreläste leg 

fysioterapeut Anna Ek om skador hos friidrottande ungdomar. 

Årets styrelse valdes. Den har bestått av Kajsa Thulin (ordförande), Ann-Christin Olsson (kassör), Eleonore 

Rapp, Magnus Bodenäs, Christoffer Holmgren, Gustav Öhrling och Anton Ihrman. Revisorer har varit Björn 

Alkner och Sara Wallby, och valberedningen har bestått av Henrik Kjellgren.  

Styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet på grund av oklarheter i den ekonomiska redovisningen. Detta föranledde 

ett extrainsatt årsmöte 8/4 2020 där de ekonomiska oklarheterna hade retts ut och styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet. 

 

I verksamhetsplanen för 2020 och vid styrelsemöte i samband med det extrainsatta årsmötet planerades för flera 

olika teman, bl.a. tema idrottshöften, tema motorsport och tema skidåkning. Med anledning av pandemin blev 

flera av dessa planer inte genomförda. Det som genomfördes var temat med idrottshöften där Överläkare Jonas 

Werner från ortopedkliniken i Norrköping och lagläkare för fotbollslandslagets herrar föreläste. Detta 

genomfördes den 3/10 enligt gällande restriktioner på Scandic Elmia med ett 20 tal deltagare. 12 på plats och nio 

deltog via videolänk. Det var både teoretisk föreläsning och statusgenomgång (men ingen egen statusträning med 

tanke på pandemiläget). 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen skött den mesta kommunikationen via en intern grupp för meddelanden och 

endast haft ett protokollfört styrelsemöte 2020-04-08. 

Vi har under året fortsatt samarbete med IM öst och bjudit in medlemmar från båda föreningarna till 

evenemangen.  

 

Under året har vi valt att avsluta vår hemsida och ha all information via huvudföreningens hemsida. Detta 

medför också att vår mailadress ändrats. Under året har vi haft dubbla mailadresser med överföring från den 

gamla till den nya. 

 

Beslut har fattats att byta logga för IMH, arbetet med detta planeras att fortgå nästa verksamhetsår. 

 
 



Årsmötesprotokoll 2021-02-18 Idrottsmedicin Högland 

Digitalt via Zoom 

 

1. Mötet öppnas.  

2. Val av mötesordförande Kajsa Thulin  

3. Val av sekreterare Anton Ihrman 

4. Val av justerare Magnus Bodenäs och Eleonore Rapp 

5. Dagordningen ok 

6. Mötet utlyst enligt stadgar 

7. Kajsa Thulin redogör för årets verksamhetsberättelse, bifogas. Verksamhetsberättelse godkänns.  

8. Kajsa Thulin redogör årets verksamhetsplan. Verksamhetsplan godkänns 

9. Ann-Christin Olsson redovisar den ekonomiska berättelsen. Godkänns 

10. Sara Wallby framför revisorernas berättelse 

11. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

12. Kajsa Thulin Ordförande, Anton Ihrman Kassör, Ledamöter: Magnus Bodenäs, Christoffer 
Holmgren, Eleonore Rapp. Styrelsen Godkänns. 

13. Sara Wallby och Björn Alkner väljs till revisorer för 2021. 

14. Ann-Christin Olsson Valberedning 2021.  

15. Årsavgiften ligger kvar på 150:- 

16. Inga motioner inkomna.  

17. Ingen övrig information från styrelsen.  

18. Anne Fältström ställer frågan vad delföreningen ska göra med alla pengar? Ska användas 
kommande år för kurser/föreläsningar och för att betala löpande utgifter.  

Styrelsen visar förslag på nya loggan.  

Vi diskuterar bytet av hemsida där vi nu ligger under huvudföreningen.  

19. Ann-Christin Olsson och Gustav Öhrling tackas av.  

20. Mötet avslutas.  
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