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Minnesanteckning SFAIMs delföreningsråd den 25 april 2019 

Plats: Göteborg, Svenska Mässan 

Närvarande: 

Lennart Dückhow, IM Väst (sammankallande) 

Sabahtin Deniz, IM Högland 

Petter Backteman, IM Örebro 

Sofie Fondell, IM Syd 

Ann-Christin Olsson, IM Högland 

Christoffer Holmgren, IM Högland 

Sofie Blume,IM Stockholm 

Monica Wulf, IM Stockholm 

Ing-Marie Dorn, YFA 

Marie Olofsson, kanslist SFAIM  

 

Ej närvarande: IM Öst 

                        IM Värmland 

                        IM Gotland 

 

Deltagarpresentation 

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

 

Korta rapporter från respektive delförening 

 

IM Väst 

Medlemsantalet har minskat något sedan förra året, har cirka 400 st medlemmar i föreningen. 

Arrangerar 3-4 st temakvällar per år dessa är mycket uppskattade och många deltagare 

kommer på arrangemangen..  

 

IM Högland 

Under hösten 2018 arrangerades en uppskattad steg 1 kurs i idrottsmedicin, 57 deltagare.  

Man upplever det svårt att få deltagare till föreläsningar de arrangerar, försöker att tänka brett 

i hur de skall kunna locka fler. De har fått frågan från IMÖ om ev samarbete då även de har 

svårt att få deltagare till föreläsningar.  

 

IM Örebro 

Har under 2018 haft 2 st kvällsföreläsningar på fredag em som varit framgångsrikt med 30-40 

deltagare. 

Planerad steg 2 kurs vecka 45, 2018 fick ställas in p.g.a. för få anmälningar.  

IM Syd 

Arrangerade 2 föreläsningsdagar under förra året samt 1 workshop med tema knä med Pär 

Herbertsson. Pär berättade först om de vanligaste knäskadorna inom idrott, samt visade hur 

man kliniskt ställer diagnoser. Därefter fick deltagarna själva utföra kliniska tester på brits 

samt diskutera olika behandlingsmöjligheter och rehab. Workshopen blev snabbt fullbokad, 

och verkar således vara en bra föreläsningsform. 

Har i år bytt ut styrelsen endast 2 st kvar sedan tidigare. 
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Man upplever det svårt att få ihop föreläsningar i år men ska försöka få ihop en workshop och 

någon föreläsning under hösten. 

De för även diskussion att arrangera steg 1 och 2 kurs samt vårmöte men finner det svårt då 

de upplever att alla inte har samma engagemang. 

IM Stockholm 

Har under 2019 arrangerat 2 st föreläsningar en i smärta samt en i skivstångsträning. 

Skivstångskursen är uppskjuten p.g.a. för få deltagare. 

Arrangerar steg 1-kurs vecka 40. Lokal bokad på Capio Artro Clinic. Har även önskemål om 

revidering i kursplan framförallt innehållet och tidsproportioner på steg 1. 

YFA 

Har under 2018 tillsammans med SISU utgivit en populärvetenskaplig version av Fyss. 

Den svenska FaR modellen har blivit utvald som ”best practice” för spridning i EU och YFA 

har därför under 2018 tillsammans med Folkhälsomyndigheten (FoHM) deltagit i en EU 

projektansökan inom ramen för 3rd EU Health Program.. 

Valberedning: 

Petter Backteman, IM Örebro Län och Sofie Fondell, IM Syd utses till valberedningen inför 

nästa rådsmöte för delföreningar under vårmötet i Åre 2020. Då Lennart Dückhow och 

Sabahtin Deniz meddelar att de vill lämna över till yngre förmågor. 

Övrigt 

Önskemål om praktisk lathund till arrangör av steg 1 och 2 kurser. 

Kommande rådsmöten 

Under hösten 2019 planeras ett Skype-möte samt ett fysisk möte på vårmötet 2020. 

Lennart skickar ut kallelse till dessa.  

 

 

Vid anteckningarna:                                 Justeras av 

Marie Olofsson                       Lennart Dückhow 

Kanslist SFAIM 

 

 


