Protokoll telefon-styrelsemöte för Svenska Epilepsisällskapet 150929
Närvarande: Ulla Lindbom, Roland Flink, Merab Kokaia, Eva Kumlien, Helena Gauffin,
Tove Hallböök, Johan Zelano, Maria Dahlin, Marita Englund, Maria Strandberg
§1

Helena Gauffin 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
- Skattmästaren redogör för aktuell ekonomisk situation, bl a att pengar kommit
från svenska neurologföreningen (neuroveckan) och ILAE (ECE).
- Beslut om att 400 000 kr sätts in i aktiedepån, redovisas i kommande bokslut.

§5

ILAE och nordiskt samarbete
- ILAE har skickat ut enkät. ILAE önskar ”session proposals” inför möte i
Barcelona. Ulla ska ta upp det i nyhetsbrev till medlemmarna.
- Baltic Sea Summer School i Sverige - Merab rapporterar att han fått
information att BSS är kliniskt inriktat och att en kliniker måste vara värd.
Program-inflytande är marginellt. Deltagare har främst varit från Ryssland och
baltiska länder För SES del kan BSS bli aktuellt tidigast 2017. Johan Zelano
anmäler intresse att vara med och ev ordna BSS.

§6

Epilepsiförbundet
- Inget nytt att rapportera.

§7

Planer för 2015-2016
Höstmöte/Årsmöte 2015: "Biomarkers in Epilepsy", mötet hålls i Uppsala 5-6
november 2015. Program är klart och anmälan har gått ut.
Workshops: Maria Dahlin har organiserat en workshop med titel "Update on
Genetics in Epilepsy and Epileptic Encephalopathy”. Datum är 22/10-2015.
Platser finns fortfarande kvar.
Riktlinjer
- Svenska barnneurologiska föreningen arbetar vidare med handläggningsstöd
men texterna är i stort färdiga.

§8

Epilepsiregister
Efter diskussion kvarstår registret som en punkt på dagordningen. På så sätt kan
vi rapportera användningen av registret till varandra.

§9

Resestipendier
- 2 nya resestipendier har inkommit. Båda gäller kursen i Brno. Fler är att vänta
varför beslut kring stipendier skjuts till novembermötet
- Johan och Roland har skrivit ett förslag till riktlinjer kring stipendieutdelning.
Kommer att skickas ut till styrelsen för diskussion i nov.

§ 10

Skrivelser

Inga nya skrivelser.
§ 11

Rapporter
Merab har skickat ut ”Epilepsy priorities in Europe”, en rapport från ILAE.

§ 12

Nationella riktlinjer
Ulla rapporterar från dialogmöte med SoS angående nationella riktlinjer. Vid
mötet fick flera parter lämna information. Detta ska sedan sammanställas till en
rapport innan regeringen fattar beslut om det blir nationella riktlinjer eller ej.

§ 13

Kommande styrelsemöten - hösten 2015:
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
Sju nya medlemmar har ansökt om medlemskap: Eva Gustafsson, Margareta
Olsson, Farzaneh Pournasiri Eshkafti, Kristin Elf, Johannes Daging, Sebastien
Moulin samt Holger Rothkegel. Samtliga beviljas medlemskap.

§ 15

Övriga frågor
- svenska neurologföreningen föreslås som ny punkt på dagordningen då SES
samarbetar mycket med dem. Ulla informerade också om att intäkter från
Neurologveckan i fortsättningen ska beräknas på ett annat sätt. Ett nytt avtal
kommer att skrivas med Svenska neurolog föreningen angående ersättning för
insatser under neuroveckan så att fördelning av ersättning blir mer rättvist än
tidigare relaterat till intäktens storlek.
SES kommer att medverka under neuroveckan 2016 med tema om
läkemedelsbehandling.
- tillväxt inom styrelsen: Ulla har lämnat flera namn till valberedningen.

Sekreterare

Protokolljusterare

Maria Strandberg

Helena Gauffin

