Protokoll vid telefonstyrelsemöte för Svenska Epilepsisällskapet 20140128
§1

Val av protokolljusterare
Marita Englund valdes.

§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
Förfrågan från ILAE har kommit angående förslag på internationell
epilepsidag. Styrelsens förslag är 26/3, samma som Purple day. Eva skickar
svar till ILAE. Medlemmar i ILAE får rabatt på kongressavgiften till ECE.
Medlemsanmälan till SES skickas som vanligt till sekreterare Tove och om
bevis krävs beslutas att SES tillhandahåller detta. Det beslutas om lunch i
samband med ECE för de nordiska epilepsisällskapen den 1 Juli med
inbjudan till övriga nordiska representanter. Helena håller i detta. Det
beslutas att Ulla och Maria skickar brev enligt anmodan från ILAE till
svenska MEP med uppmaning att uppmärksamma lanseringen av
europeiska epilepsidagen vid EU-mötet i Strasbourg nästa vecka.

§6

ECE
Epilepsikurs i samband med kongressen är Lipusgodkänd och finns på
Lipus kurslista men den ligger ej på socialstyrelsens lista för Sk-kurser.
SES har nominerat Kristina Malmgren till Epilepsy Education Award i
samband med ECE. Arbetet med en epilepsifilm fortsktider, Eva håller i
detta. Bidrag på 50000 kr från hjärnfonden har inkommit och filmen
kommer troligen visas i samband med kongressen.

§7

Epilepsiförbundet
Kristina har hjälp till med text till en folder som ska distribueras i samband
med Epilepsidagen.

§8

Planer för 2014-2015

§9

-

Höstmöte/Årsmöte: Tove redogör för preliminärt program till
höstkursen 6-7 november 2014 i Göteborg, som kommer att handla om
”Epilepsy, seizures and inflammation”.

-

Workshops: En workshop med lansering av epilepsiregistret planeras till
hösten 2014. Merab Kokaia annonserar Segerfalkssymposium i Lund 67 maj med titeln Emerging technologies for exploring the normal and
epileptic brain. Marita planerar tillsammans med Anders Hedström en
workshop om MEG tidigast hösten 2014.

-

Riktlinjer: Maria och Tove redogör för arbetsmöte med epilepsiintresserade barnneurologer för att utarbeta riktlinjer för handläggning
av barn med epilepsi

Resestipendier
Inga ansökningar har inkommit.

§ 10

Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

§ 11

Rapporter
Inga rapporter har inkommit.

§ 12

Kommande styrelsemöten:
Telefonstyrelsemöteplaneras onsdag 26 mars kl. 16-17.00. Arlandamöte
planeras onsdag 21 maj.

§ 13

Nya medlemmar
Lisa Bondjers, färdig barnneurolog på Drottning Silvias barnsjukhus
invaldes.

§ 14

Övriga frågor
Svensk neurologföreningen inbjuder till arbetsmöte 6 mars runt en
gemensam utbildningsvecka med start våren 2015. Ulla och Eva
representerar SES. Det beslutas att Eva filar på ett informationsbrev till
våra medlemmar om SES arbete och kommande möten.

Justeras:

Sekreterare:

