Protokoll fört vid telefonstyrelsemöte för Svenska Epilepsisällskapet 20130326
kl 16.00-17.00
§1

Val av protokolljusterare
Maria Dahlin

§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. Aktiedepån har sakta ökat. Sponsor pengar har
inkommit från Viropharm, Actavis, Sandos, Eisai, USB, GSK, Electa. Från

Novartis har pengar för 2012 inkommit.
§5

ILAE och nordiskt samarbete
SES har röstat på följande personer att ingå i Commission in European Affairs:
Torbjörn Tomson, Reetta Kälvianen (Finland), Eugen Trinka (Österike) samt
Sandor Beniczky (Danmark). 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. Eva har vidarebefodrat inbjudan till
representanter för statliga forskningsinstanser.

§6

ECE
Möte planeras med Torbjörn Tomson och Kristina Malmgren i Scientific
Organizing Committee (SAC) 29 april 14-18 på KS.
Kurs för epilepsissk och BMA i comprehensive care planeras och en
arbetsgrupp har bildats bestående av Eva Kumlien, Tove Hallböök,
Kristina Källén, Fredrik Asztely, epilepsissk från KS (Maria och Ulla
återkommer om detta) samt BMA (Roland återkommer om detta).
Telefonmöte planeras till 25 april 13.00.
Arbetet med videosession med patientberättelser och epilepsiinformation
fortskrider och finansiering finns för detta.

§7

Epilepsiförbundet
Evas inplanerade möte angående ECE har skjutits upp.

§8

Planer för 2013-2014
-

Höstmöte/Årsmöte: Arbetet pågår och temat är nyheter inom
neurofysiologin ena dagen och epilepsiregister med hands-on andra
dagen, datum är 7-8 november 2013.

-

§9

Workshops: worshop om behandlingsriktlinjer för tuberös scleros
planeras till vår 2014, Maria Dahlin håller i detta.
Riktlinjer: Barnepileptologerna i Sverige har samlats och påbörjat
arbetet med riktlinjer för utredning och behandling av epilepsi. Tove
och Maria deltar i och håller kontakt med denna arbetsgrupp.

SES hemsida
Hemsidan är uppdaterad.

§ 10

Epilepsiregister
Representanter för arbetsgrupperna på både barn och vuxen sidan
kommer att träffas 2/4.

§ 11

Resestipendier
Inga inkomna stipendieansökningar

§ 12

Skrivelser
Inga inkomna skrivelser

§ 13

Rapporter
Inga inkomna rapporter

§ 14

Kommande styrelsemöten
Arlandamöte planeras 10/6 (kl 9-16) på Arlanda

§ 15

Nya medlemmar
Maria Bäärnheim, ST neurologi KS Solna, Enno Schulze, barnläkare
Trollhättan.

§ 16

Övriga frågor
Inga övriga frågor

Sekreterare

Justeras

Tove Hallböök

Maria Dahlin

