Protokoll för telefonstyrelsemöte för Svenska Epilepsisällskapet 150203
Närvarande: Ulla Lindbom, Maria Strandberg, Eva Kumlien, Merab Kokaia, Roland Flink,
Johan Zelano, Tove Hallböök, Marita Englund, Helena Gauffin
Ej närvarande: Maria Dahlin
§1

Till protokolljusterare valdes Tove Hallböök.

§2

Inga synpunkter inkom på föregående mötesprotokoll.

§3

Mötet ansågs utlyst i god tid och den utskickade dagordningen fastställdes.

§4

Redogörelsen från skattmästaren: Skattmästaren redogjorde för aktuell
kontoöversikt. Kostnaden för höstkursen låg väl inom ramen för planerad
kostnad och sponsorbidrag motsvarande 240 000 SEK har inkommit.
Se föregående protokoll: Tidigare beslut, att diskutera styrelsens
förhållningssätt och strategier mot industrin utifrån våra stadgar och de nya
regler som finns med en jurist kvarstår. Eva håller i detta. Avtal med
Neurologföreningen avseende vårt deltagande i neurologiveckan diskuterades.
Ulla håller i detta.

§5

ILAE och nordiskt samarbete: Maria S, uppdaterar adresslistan på styrelsen på
ILAE:s hemsida. Roland har lösenord till sidan.
Ang. Baltic Summer School så har Merab bett sin grant manager att kolla upp
kostnad kring användande av konferenscenter. Han återkommer med om ett par
veckor med ett kostnadsförslag. Styrelsen får ta en ny diskussion vid nästa
möte.

§6

Epilepsiförbundet har erhållit medel från UCB att ta fram en enkät för att driva
på beslut om nationella riktlinjer för behandlingen av epilepsi. Styrelsen var
enig i att SES inte kan delta då det strider mot stadgarna.
Ett extra telefonmöte för att diskutera nationella riktlinjer bestämdes till den 3
mars kl 15-16.

§7

Planer för 2015-2016
-

-

Höstmöte/Årsmöte 2015: Johan, Roland och Eva arbetar med höstkursen
"Biomarkers in epilepsy" som kommer att hållas 5-6/11 2015 i Uppsala. Eva
skickar ut preliminärt program efter mötet och tar gärna emot förslag på
föreläsare.
Workshops. Inget nytt om workshop med tema neuropsykologi (Lund).
MEG workshop ligger också lite på is (Stockholm). Tove flaggar för en
workshop för epilepsisjuksköterskor för arbetet med beslutsstöd och
riktlinjer för barnepilepsi. Johan föreslår en framtida workshop med temat
"Telemedicin inom epilepsi". Han återkommer framöver med mer
information. Maria Dahlin kunde inte medverka i mötet men planerar enligt
tidigare en workshop med rubriken ”Genetik vid epileptisk encephalopati”.

Riktlinjer: Se §6 . Uppdatering av handläggningsstöd för vuxna bör
uppdateras så snart motsvarande dokument är färdigställt för barn.
§8

Epilepsiregister: Registret för vuxna är färdigt att använda.

§9

Resestipendier: Inga nya resestipendier.

§ 10

Skrivelser: Inga nya skrivelser.

§ 11

Rapporter: Inga nya rapporter.

§ 12

Kommande styrelsemöten. Ett extra arbetsmöte för att diskutera nationella
riktlinjer är bestämt till 3 mars och därefter kommer ett ordinarie styrelsemöte
den 14 april.

§ 13

Nya medlemmar:
Åsa Munkhammar, neuropsykologi i Uppsala, har ansökt om att bli medlem.
Tomas Kobayshi har ST-läkare i neurologi i Falun har också ansökt. Båda
accepteras och välkomnas som nya medlemmar. Maria S skickar ut
välkomstbrev.

§ 14

Övriga frågor. Ulla har fått förfrågan från ST-gruppen involverad i
Neurologiveckan att SES skulle ta fram en "goodie bag" till ST-läkare. Styrelsen
rekommenderar ett blad med information och hänvisning till vår hemsida och
våra PM.
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