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§1

Helena Gauffin valdes till protokolljusterare

§2

Inga synpunkter på föregående protokoll framfördes

§3

Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes

§4

Rapport från skattmästaren lämnades inte då skattmästaren ej var på mötet, men
utskick över sällskapets aktuella finanser var tidigare utskickat till styrelsen.

§5

ILAE och nordiskt samarbete
Styrelsen beslutade att rösta på Samuel Wiebe i ILAEs presidentval (Ulla röstar
för SES).
E-pilepsy nätverket eftersöker namn på representant för varje
epilepsikirurgicentrum i Sverige. Namn och kontaktuppgifter kan skickas till
Maria S som sammanställer och skickar in till nätverket. Göteborg är inbjudet
att vara med i ett europeiskt referensnätverk kring svårbehandlad epilepsi och
ovanliga epilepsier.

§6

Epilepsiförbundet.
Styrelsen diskuterade att bilda en arbetsgrupp (i samband med Arlanda mötet)
tillsammans inför epilepsidagen 2017. Kontakt med lokala föreningar inom
förbundet är önskvärt i detta arbete.

§7

Planer för 2016-2017
-

Höstmöte/Årsmöte 2016 planeras i Umeå. Förslag på tema är "DBS och
neuronala nätverk vid epilepsi". Temat bör inte vara alltför högspecialiserat
då höstmötet vänder sig till alla neurologer som jobbar med epilepsi. Till
Arlandamötet kommer Rikard Sjöberg att ha program och preliminär budget
klar.
- Workshops
o 29 april 2016 Lund: Merab Kokaias workshop om genterapi går av
stapeln. Oklart hur många som anmält sig.
o Oktober 2016 Göteborg, planeras av Bertil Rydenhag. Program och
preliminär budget har inkommit. Stöd bifalles av styrelsen
o Februari 2017: Workshop om kognitiv påverkan hos barn med
epilepsi.
o Johan Zelano ska lyfta förslaget om forskningskonsortium på
höstkursen i Umeå.
- Riktlinjer
Svensk Neuropediatrisk förenings handläggningsstöd är klart och ska genomgå
en sista justering. Det kommer sedan att publiceras på SES hemsida.
§8

Epilepsiregister

Roland har anmält diskussion kring resekostnader kring registret. Frågan
bordläggs till Arlandamötet.
§9

Svenska neurologföreningen
Johan rapporterar kring SES eftermiddagspass på Neuroveckan i Örebro. Ulla
kommer att skriva på ett nytt avtal kring ersättning för denna eftermiddag.

§ 10

Resestipendium
Ansökan från Hanna Ljung bifalles (à 12 000 kr).

§ 11

Inga nya skrivelser

§ 12

Inga nya rapporter.

§ 13

Nationella riktlinjer
Inget nytt att rapportera.

§ 14

Nya medlemmar
Elsa Trenning, barnpsykolog i Göteborg, och Jesper Reinholdson,
läkarstuderande i Göteborg, antas som nya medlemmar (som nu är 478).

§ 15

Övriga frågor
- Ulla mailar Eva Kumlien och Roland Flink och efterfrågar tidigare skrivet
standardbrev till patienter om var det ska vända sig med sina frågor.
- Maria S bokar lokal till Arlandamötet, tid 9-9.30 med avslut 15-15.30.
- Ulla har pratat med Laleh Zarrinkoob som är intresserad av att skriva ett PM
angående sövning av patienter med epilepsi.

Sekreterare
Maria Strandberg

