Protokoll fört vid telefonstyrelsemöte för Svenska Epilepsisällskapet 20130205
kl 16.00-17.00
§1

Val av protokolljusterare
Helena Gauffin

§2

Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes

§3

Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning
Mötet förklarades behörigen utlyst och dagordningen fastställdes

§4

Rapport från skattmästaren
Roland redovisar aktuell balans. Sponsor pengar har inkommit från Viropharm.
100000kr har behövts tas från aktiedepon för att täcka kostnaderna för höstmöte
och workshop DBS som redovisas. Kostnader för ECE arbete redovisas också.

§5

ILAE och nordiskt samarbete
Eva har skickat Annual report om våra aktiviteter i Swedish Chapter till ILAE.
Eva har skrivit en personlig inbjudan till alla svenska MEP i EU-parlamentet till
Stand up for epilepsy - utställning 19 februari. Det beslutades att nominera
Torbjörn Tomson och Reeta Kälvianen till European Commission. Merab Kokaia
kommer att delta i Chapter Convention och tillika European Forum on Epilepsy
Research (ERF 2013) i Dublin 25-27 maj. Ytterligare en person har möjlighet att
företräda SES. Ingen från styrelsen har möjlighet att åka.

§6

ECE
Styrelsen och tillika SES arbetsgrupp för ECE har träffats vid ett tillfälle och
arbetat fram session proposals och förslag till nationellt bidrag till själva
kongressen. Inga ytterligare ideer har framkommit sedan dess. Ca 16
sessionproposals har skickats in från Swedish Chapter. Stockholm och Göteborg
har talat med familjer och patienter som kan tänkas ställa upp på videointervjuer
vid bildspel under ECE.

§7

Epilepsiförbundet
-

§8

Epilepsidagen 11/2 2013: Inga direkta aktiviteter planeras av förbundet.
Stockholm och Göteborg har varit i kontakt med de lokala förbunden ínför
epilepsidagen

Planer för 2013-2014
-

Höstmöte/Årsmöte: Tema för höstmötet i Stockholm 7-8 november är
Uppdatering och nyheter inom neurofysiologin samt hands-on epilepsiregister. Mer detaljerat program och lokal presenteras vid nästa
styrelsemöte.

§9

-

Workshops: Eva arbetar med en workshop för epilepsisjuksköterskor, Maria
planerar en workshop om nya riktlinjer vid behandling av TS i oktober.
Kristina tar sig an en workshop om utbildning av epilepsiteam.

-

Riktlinjer: Tove kontaktar Katarina Wiede angående hennes arbete med en
epilepsiinformations-webb för barn.

SES hemsida
Inget nytt att rapportera

§ 10

Epilepsiregister
En demoversion planeras vara klar till 27/2 och arbetsgruppen kommer att träffas
2/3. Detta får presenteras vid nästa styrelsemöte. Kompatibilitet med barnsidans
register ska vara klart.

§ 11

Resestipendier
Inga inkomna stipendieansökningar

§ 12

Skrivelser
Inga inkomna skrivelser

§ 13

Rapporter
Inga inkomna rapporter

§ 14

Kommande styrelsemöten
Telefonstyrelsemöten planeras 26/3 (kl 16-17)
Arlandamöte planeras 28/5 (kl 9-16) lokal: Vasagatan 7A.

§ 15

Nya medlemmar
Hans Naver, vuxenneurolog, medicinkliniken Nyköping samt Eva Andersson,
barnsjuksköterska med epilepsiinriktning har ansökt om medlemskap och
inväljes.

§ 16

Övriga frågor
Inga övriga frågor

Sekreterare

Justeras

Tove Hallböök

Helena Gauffin

