Protokoll styrelsemöte Arlanda för Svenska Epilepsisällskapet 150603
Närvarande: Ulla Lindbom, Roland Flink, Merab Kokaia, Eva Kumlien, Helena Gauffin,
Tove Hallböök, Johan Zelano, Maria Dahlin,
Anmäld frånvaro: Marita Englund
§1

Eva Kumlien valdes till protokolljusterare.

§2

Inga synpunkter inkom på föregående mötesprotokoll.

§3

Mötet ansågs utlyst i god tid och den utskickade dagordning en fastställdes.

§4

Rapport från skattmästaren
- Nytt förslag från Fredrik Sköld som sköter SES aktieportfölj. Förslag om att
inte bara ha aktier utan dela kapitalet mellan aktier och räntefonder. Beslut om
att avvakta med förändringar i detta avseende.
- Förslag om att sälja aktier för att få likviditet till 200 000 kr bifalles.

§5

ILAE och nordiskt samarbete
- Förfrågan från ILAE att göra "spotlights" om sin egen förening för att befrämja
samarbete mellan ILAEs olika chapters. Finns bas från ECE; Eva Kumlien tar
på sig uppdrag att ta fram tidigare text och snabbt redigera den, ev bilder.
- Baltic Sea Summer School i Sverige - Merab rapporterar då han ska träffa
Peter Woolf på BSSS i sommar. För SES del kan BSSS bli aktuellt tidigast
2017.

§6

Epilepsiförbundet
- Förbundet håller på att ta fram en enkät för att kartlägga det aktuella läget
kring epilepsivården i Sverige.

§7

Planer för 2015-2016
Höstmöte/Årsmöte 2015: "Biomarkers in Epilepsy", mötet hålls i Uppsala 5-6
november 2015. Program är klart, inbjudan går ut i september.
Höstmöte 2016: Ulla hör med Umeå. Helena Gauffin tar på sig att arrangera
mötet i Linköping.
- Workshops: Maria Dahlin har organiserat en workshop med titel "Update on
Genetics in Epilepsy and Epileptic Encephalopathy”. Datum är 22/10-2015.
"Classifications of cortical dysplasias in epilepsy", Bertil Rydenhag, Göteborg.
Planerat datum är 13-14/10-2016.
Ev framtida workshops: Johan Zelano: E-medicin/telemedicin vid epilepsi
Kognitiva deficits vid epilepsi. Förfrågan går till Lund om ev datum
våren 2016. MEG workshop (Marita Englund).
-Deltagande vid neuroveckan i Örebro 16-20 maj 2016 bedöms önskvärt. Eva
Kumlien och Johan Zelano arrangerar ev program om SES bjuds in.
Riktlinjer

- Svenska barnneurologiska föreningen arbetar vidare med handläggningsstöd
men texterna är i stort färdiga.
§8

Epilepsiregister
Registret för vuxna är färdigt att använda. Avstämning kring årsaktivitet i
registret (inlagda patienter) görs i september. Registerpunkten tas bort från
dagordning tills vidare.

§9

Resestipendier
- Inga nya resestipendier.
- Diskussion kring principer vid utdelning av stipendier från SES. Förslag: 2
ansökningsperioder per år, budget för resestipendier, inriktning på stipendierna
bör/ska specificeras liksom prioritering/spridning av stipendierna. Arbetsgrupp
kring detta blir Johan Zelano, Roland Flink, Merab Kokaia.

§ 10

Skrivelser
Inga nya skrivelser.

§ 11

Rapporter
Inga nya rapporter.

§ 12

Nationella riktlinjer
- Annika Bergendahl från Socialstyrelsen är engagerad i "kronikersatsningen"
som kan vara ett viktigt steg mot nationella riktlinjer för bl a epilepsi. Ulla tar
kontakt med henne.

§ 13

Kommande styrelsemöten - hösten 2015:
Telefonmöte: 29 september 16.00-17.00
Styrelsemöte: 5 november 9.00-12.00 Uppsala
Årsmöte 6 november 2015, kl 11.00-12.00.
Telefonmöte: 1 december 16.00-17.00.

§ 14

Nya medlemmar
Inga nya medlemmar.

§ 15

Övriga frågor
- tillväxt inom styrelsen: Roland Flink kan tänka sig att sitta kvar ett år till. Sekr
Maria Strandberg övertar "webmaster-skapet". Val av ny skattmästare skjuts
till höstmötet. Ulla kommer med förslag till valberedningen angående nya
medlemmar.
- "Epilepsiwebben" har inkommit med förfrågan om ekonomiskt stöd.
Förfrågan avslås.
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