Protokoll för telefonstyrelsemöte för Svenska Epilepsisällskapet 150414
Närvarande: Ulla Lindbom, Maria Strandberg, Eva Kumlien, Merab Kokaia, Tove Hallböök,
Marita Englund, Helena Gauffin, Maria Dahlin
Ej närvarande: Roland Flink, Johan Zelano
§1

Maria Dahlin valdes till protokolljusterare

§2

Inga synpunkter inkom på föregående mötesprotokoll.

§3

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

§4

Rapport från skattmästaren flyttades till nästkommande möte då skattmästaren
anmält frånvaro till dagens möte.

§5

ILAE och nordiskt samarbete - uppdatering Baltic Summer School: Merab har
inhämtat ytterligare information om kostnader och arbete involverat i att ordna
BSS. Denna information kommer att ligga till grund för ytterligare diskussion på
nästkommande möte

§6

Epilepsiförbundet håller på att skriva en enkät för att beskriva det aktuella läget
kring epilepsivården i Sverige.

§7

Planer för 2015-2016
-

Höstmöte/Årsmöte 2015: Programmet är klart; tema är "Biomarkers in
Epilepsy", mötet hålls i Uppsala 5-6 november 2015.
- Workshops: Maria Dahlin har organiserat en workshop med titel
"Update on Genetics in Epilepsy and Epileptic Encephalopathy”. Datum är
22 oktober 2015. Platsantalet är begränsat, avgift tas ut av icke-SESmedlemmar.
- Svenska barnneurologiska föreningen arbetar vidare med riktlinjer.
§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

Nationella riktlinjer: Frågan skjuts till nästkommande möte.

§ 13

Kommande styrelsemöten - Arlandamöte 3/6, kl 9-15

§ 14

Nya medlemmar - Colin Reily accepteras och välkomnas som ny medlem.

§ 14

Övriga frågor:
- material till ST-läkarnas "goody bag" (Neurologiveckan, Umeå) tas fram av
Ulla och Maria S.

- Ulla skriver avtal med Sv neurologföreningen för insats på neurologveckan.
- Behov av ny skattmästare och webmaster lyfts av Ulla, diskussion på nästa
möte?
- Sammanställning av VPA hos fertila kvinnor ligger på SES hemsida.
Sekreterare

Maria Strandberg

