Protokoll styrelsemöte för Svenska Epilepsisällskapet 151105
Närvarande: Ulla Lindbom, Roland Flink, Merab Kokaia, Eva Kumlien, Helena Gauffin,
Tove Hallböök, Johan Zelano, Maria Dahlin, Marita Englund, Maria Strandberg
§1

Merab Kokaia valdes till protokolljusterare.

§2

I föregående protokoll bör det stå Svenska Neuropediatrisk föreningen (SNPF)
(Maria Dahlin) under § 7 riktlinjer.

§3

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

§4

Rapport från skattmästaren
- Skattmästaren redogör kort för bokslutet som också kommer att tas på
årsstämman.

§5

ILAE och nordiskt samarbete
- Baltic Sea Summer School i Sverige har diskuterats. Inom styrelsen finns
ingen som kan ta detta uppdrag. Frågan ska lyftas på årsstämman, men om ingen
anmäler intresse avböjer SES att organisera BSSS i Sverige 2017.

§6

Epilepsiförbundet
- Förbundets enkät för att ytterligare kartlägga epilepsivården i Sverige har
skickats ut till olika enheter över hela landet.

§7

Planer för 2015-2016
Höstmöte/Årsmöte 2015: "Biomarkers in Epilepsy", mötet hålls i Uppsala 5-6
november 2015. Påbörjas omedelbart efter styrelsemötet.
Höstmöte/Årsmöte 2016: Kommer att vara i Umeå i 10-11november 2016.
Förslag på tema för höstkursen är "Classification and new concepts" eller
"Epilepsy and genetics", Ulla har kontakt med Hans Lindsten i Umeå.
Workshops 2016
- Våren 2016:
"Gene therapy for epileptogenesis: how close are we to the clinic? "Merab
Kokaia kollar upp möjligheterna att ordna detta i Lund redan till våren
- Höst 2016 Bertil Rydenhag: Kortikala dysplasier; 13-14/10-2016 Göteborg.
- Övriga förslag framöver (ej 2016):
Epilepsi och kognition? Kristina Källén, Hanna Ljung
MEG? Marita Englund
Epilepsi och telemedicin? Johan Zelano
Europeiska epilepsidagen 10 feb 2017: Gemensam kampanj i landet för att öka
medvetenheten kring epilepsi.
Riktlinjer
- Svenska Neuropediatrisk förening arbetar vidare med handläggningsstöd.

§8

Epilepsiregister
Registret är i implementeringsfas. Pengar för att införandet kommer att finns
under 2016, men ej därefter.

§9

Resestipendier
3 resestipendier till Brno-kursen delas ut à 12 000 kr vardera.

§ 10

Skrivelser
Inga nya skrivelser.

§ 11

Rapporter
Inga nya rapporter.

§ 12

Nationella riktlinjer
Besked efter dialogmötet med SoS väntas i december.

§ 13

Kommande styrelsemöten - hösten/vintern 2015:
Telefonmöte: 1 december 16.00-17.00.

§ 14

Nya medlemmar
Två nya medlemmar har ansökt om medlemskap: Firas Al-Jashami och Sara
Oliveira. Båda beviljas medlemskap.

§ 15

Övriga frågor
- Fr. o. m. nästa styrelse möte blir Svenska neurologföreningen en egen punkt på
dagordningen.
- Tillväxt inom styrelsen: Valberedningen kommer att lämna förslag till nya
styrelsemedlemmar. Beslut väntas på årsstämman. Att styrelsen är något större
vissa år - för att möjliggöra smidigare succession av uppgifter och erfarenheterbedöms, av den sittande styrelsen, vara en fördel.
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