Protokoll från telefonstyrelsemöte för Svenska Epilepsisällskapet 20140930

§1

Val av protokolljusterare
Ulla Lindbom 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 inför årsavslut. Angående

fortsattfortsatt sponsring från läkemedelsindustrin kommer denna
troligtvis att fortsätta men de nya reglerna kommer att innebära tydligare
redovisning.

§5

ILAE och nordiskt samarbete
Eva tar upp fråga från Peter Wolf om SES kan vara värdar för Baltic Sea
Epilepsy Summer School. Denna fråga ajourneras till nästa styrelse.
Inbjudan från Danska epilepsisällskapet till deras årsmöte och kurs 24
oktober som handlar om Epilepsi och mortalitet. Trots mycket kort
framförhållning anslås denna på hemsidan. Två personer kan sponsras
från SES.
Eva har på förfrågan skickat en annual report om vårt verksamhetsår som
kommer publiceras på ILAEs hemsida.

§6

ECE
Utvärdering av Sk-kursen i samband med ECE var överlag positiv. Man
uppskattade inramningen med internationell kongress som intressant och
stimulerande men efterfrågade mer basala kunskaper och fallseminarier
med diskussioner. Det beslutades att Merab kotaktar ILAE och efterfrågar
generell utvärdering av kongressen från ILAE.

§7

Epilepsiförbundet

Det beslutas att, som 60-års presentöverlämna 10st CD skivor “ Jag är sjuk
två minuter i månaden”, som SES tagit fram tillsammans med hjärnfonden.

§8

§9

Planer för 2014-2015
-

Lund har fått accepterat SK-kurs i epilepsi från Socialstyrelsen och
erhållit 170 000kr i ramkostnader. Det beslutas att pengarna kan
förvaltas av SES för att slippa tunga overhead kostnader från
universitetet. Kursen planeras till sista veckan i september 2015.

-

Höstmöte/Årsmöte: Tove redogör för program och preliminär
kostnadskalkyl till höstkursen 6-7 november 2014 i Göteborg, som
kommer att handla om ”Epilepsy, seizures and inflammation”.
Årsmöte kommer att hållas i samband med höstkursen 7/11.

-

Workshops: Denna punkt ajourneras till nästa styrelsemöte.

-

Riktlinjer: Denna punkt ajourneras till nästa styrelsemöte

-

Epilepsiregister: Ulla rapporterar kort att arbetet med vuxenepilepsiregistret framskrider. Nästa möte är planerat till 21 oktober.
Maria rapporterar från Tommy Stödberg att barnepilepsiregistret är
färdigt för testversion.

Resestipendier
Tre ansökningar har inkommit Från Johan Bjellvi, neurologkliniken SU och AnnCharlotte Andreasson, neurologmottagningen DSBUS till ILAEs 5th Course on
Epilepsy Surgery (EPODES) i Brno januari 2015, samt från Britta Hesslow
neurologkliniken SUS för auskultation på epilepsikirurgi monitorerings enheten
under 4v på Queen Square, London. Det beslutas att bevilja alla tre stöd med sökt
summa på 2x 12000kr samt 25000kr.

§ 10

Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

§ 11

Rapporter
Ulla informerar att SES kommer att stå för ett utbildningspass på
eftermiddagen 6 maj under neurologiveckan 2015. Det beslutas att ha tema
epilepsikirurgi samt att Ulla skickar förfrågan om hjälp med föreläsningar
till kollegorna på Universitetssjukhusen.

§ 12

Kommande styrelsemöten:

Styrelsemöte i samband med höstkursen i Göteborg 6 november 9-12.
Gröna rummet, gröna str 11 3 t SU.

§ 13

Nya medlemmar
Det beslutas att Jonas Furberg, ssk neurologmott UAS; Joakim Strandberg,
St-läkare klinisk neurofysiologi, SU; Eva Svensson, ul barnmedicin ALB;
Ulrika Freud-Arvidsson, epssk neurologmott UU, Karin Molde St-läkare
neurologi, Östersund inväljs som ständiga medlemmar.

§ 14

Övriga frågor
Tove meddelar att prof. Helen Cross, UCL, London kommer att
promoveras som hedersdoktor vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper,
Sahlgrenska Akademin, SU den 24 oktober. Hon håller sin festföreläsning
23 oktober.

Justeras: Ulla Lindbom

Sekreterare: Tove Hallböök

