
 

Minnesanteckning SFAIMs delföreningsråd den 30 september 2021 

Plats: Malmö samt på videolänk i ZOOM.                  

Närvarande: Lennart Dückhow, IM Väst (sammankallande) 

                 Andreas Blom, IM SYD 

                 Eva Jansson , YFA 

                 Kajsa Thulin, IM Högland 

                 Karin Johansson Löfstedt, IM Örebro 

                  

                 Marcus Eng IM Värmland ( mailkontakt) 

                 Tönu Saartok IM Gotland  ( mailkontakt) 

                  

Ej närvarande:   IM Öst 

                          IM Stockholm                                                                  

Deltagarpresentation 

Lennart hälsade välkommen och en runda med information från delföreningarna följde. 

 

Några synpunkter som diskuterades var: 

- Allmänläkarna bör nås då de ofta är första kontakt med patienten. 

- IM Syd planerar föreläsningar för medlemmar med ocklusionsträning respektive höfter. 

- IM Syd har haft ett mycket stort engagemang under året med fokus på Höstmötet då de        

tvingats tänka om under pandemin avseende fysiskt/icke fysiskt möte. Resultatet blev det 

”hybridmöte” som nu genomförts under två dagar med bas, Malmö och St. Gertruds 

anpassade konferenslokaler som kan hysa mindre antal deltagare än vad vi vanligtvis är vana 

vid. 300 deltagare totalt varav 40 som var på plats. 

- IM Gotland planerar steg 1 kurs vecka, 24, 2022. 

- IM Gotlands hockeykurs i augusti i år är i slutredovisningsfas. 

- IM Väst diskuterar steg 1 kurs hösten 2022, beslutar inom kort. 

- IM Väst har bedrivit webinarföreläsningar under pandemin våren och hösten 2021. 

- IM Värmland planerar för en diskussion om föreningens fortsatta verksamhet. 

- IM Örebro ser fram emot en tydligare målbeskrivning av stegkurserna. 

- IM Örebro planerar föreläsningar för medlemmar med löpanalys och styrketräning. 

-YFA Har haft release av nya FYSS 2021 med 350 nätanslutna deltagare! FYSS 2021 går att 

beställa från deras hemsida  http://www.fyss.se/bestall-fyss/ till ett rabatterat pris för 

medlemmar.  På gång är att Region Stockholm kommer att ge eFYSS   

(http://fyssweb.azurewebsites.net) en permanent plattform, vilket är mycket glädjande. YFA 

har letat efter lösningar under flera år. YFA kommer stå för innehållet och uppdateringar. 

 

Valberedning: 

Petter Backteman, IM Örebro kvarstår.  

Nästa rådsmöte 

Nästa rådsmöte planeras under Vårmötet 19-20 maj i Stockholm och GIH. Ytterligare möten 

sker via nätet. Lennart skickar ut kallelse till dessa.  

Vid anteckningarna:                                 Justeras av 

Lennart Dückhow                                                          Deltagarna  
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