Styrelseprotokoll vid telefonstyrelsemöte för Svenska Epilepsisällskapet 20130910
kl 16.00-17.00
§1

Val av protokolljusterare
Ulla Lindbom

§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
Skattmästaren redovisar aktuell balans. Aktiedepån har ökat.

§5

ILAE och nordiskt samarbete
Förslag till svenska kandidater till European Epileptology Award diskuterades
och beslut tas vid nästa styrelsemöte. Det beslutades att Eva samlar ihop och
skickar in styrelsens samlade synpunkter på ny definition av epilepsi till ILAE.
Merab rapporterar att han blivit invald i Comission for Neurobiology.

§6

ECE
Arbetet med videopresentation av patientberättelser och epilepsiinformation
fortskrider. Eva behöver kontaktuppgifter till patienter eller föräldrar som önskar
delta före 15 oktober. Medel till detta har sökts från Hjärnfonden.
Eva har tillsammans med Torbjörn Tomson och kongress kommitteen träffat
representanter för Nobelstiftelsen. Tanken är bla att göra en presentation där man
lyfter fram nobelpristagare med relevans för epilepsiforskningen. Eva
återkommer om detta så att arbetet med att gå igenom nobelpristagarna i medicin
och deras eventuella relevans för epilepsiforskningen fördelas mellan
styrelsemedlemmarna. Eva har haft kontakt med epilepsiförbundet och Torbjörn
Tomson har har haft ett informerande möte om ECE med ordföranden.

§7

Epilepsiförbundet
Eva har haft kontakt med epilepsiförbundet och Torbjörn Tomson har har haft
ett informerande möte om ECE med ordföranden.

§8

Planer för 2013-2014
-

Höstmöte/Årsmöte

Maria och Marita meddelar att programmet nu är klart och inbjudan kommer att
skickas ut till medlemmar som brev och epost samt läggas ut på hemsidan.
Epilepsisjukssköterskorna planerar en workshop om information och
informationsmaterial om epilepsi i anslutning till höstmötet den 6 november 2013.
Styrelsemöte planeras 9-12 7/11 Lokal Pharmacia på Medicinhistoriska museet,
Lexellsalen. Kallelse till årsmöte kommer gå ut till medlemmarna via mail och

hemsidan 1 månad före årsmötet. Årsberättelse läggs ut på hemsidan och
presenteras i samband med årsmötet.

-

Workshops

Maria Dahlin tillsammans med professor Paul Uvebrant håller i planerna för en
workshop om tuberös skleros komlexet våren 2014, datum ej spikat. Sedan
tidigare har Merab föreslagit en workshop om Epigenetik 2015.

-

Riktlinjer

Möte på barnsidan planeras aveende detta 27 november 2013

§9

Resestipendier
Inga ansökningar har inkommit. Två reseberättelser från stipendiater till
epilepsikirurgikursen Venedig finns att läsa på hemsidan.

§ 10

Skrivelser

§ 11

Rapporter
Rapport från epilepsiregister där Kristina Lidström är kontaktperson med
registerföretaget Carmona. Arbetet med epilepsiregistret fortskrider och kommer
att kunna presenteras vid höstkursen.

§ 12

Kommande styrelsemöten
Telefonmöten klockan 16-17 den 22/10. Styrelse möte i samband med höstmötet
planeras 7/11 klockan 9-12.

§ 13

Nya medlemmar
Aleksandra Bulka Jablonski, specialisläkare, klinisk neurofysiologi, KS samt
Ronny Wickström, barnneurolog ALS invaldes

§ 14

Övriga frågor
Roland rapporterar från möte 30 augusti om samarbete runt information och
kunskapsspridning där Eva Kumlien och Roland Flink representerade SES.
Önskemål om fler öppna dokument på våra hemsidor och samordning av
hemsidor till en neurologisk utbildningsportal framkom. Vidare diskuterades SES
deltagande i utbildning i samband med neurologiföreningens vårmöte. SES roll
och barnneurologins plats får diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.
Viropharma har inkommit med en förfrågan om möjlighet att få annonsera om
nya midazolam buccal via hemsidan. Detta kan tyvärr ej tillgodoses men
företagets hemsida finns länkad till SES hemsida. Kristina Källen meddelade att
Lund, som nu tar över stafetten inte har möjlighet att ordna en SK kurs 2014 pga
att ansökningstiden var knapp i och med det nya ansökningsförfarandet, hög
arbetsbelastning och engagemanget i ECE. Vid styrelsemötet väcktes frågan om
ngn annan av ep-teamen var beredda att rycka in 2014. Frågan diskuterades utan
att man hittade någon annan lösning på problemet än att skjuta på SK kurs till
2015

