Kallelse till styrelsemöte Svenska Epilepsisällskapet
Styrelsemöte 161214, kl 16-17
Närvarande: Ulla Lindbom, Erik Stenund, Roland Flink, Johan Zelano,
Helene Sundelin, Marita Englund
Anmäld frånvaro: Åsa Amandusson, Helena Gauffin, Merab Kokaia, Rikard Sjöberg
§1

Marita Englund valdes till protokolljusterare

§2

Inga synpunkter på föregående protokoll framfördes

§3

Mötet bedömdes behörigt utlyst och dagordningen fastställandes.

§4

Styrelsens konstitution efter årsmötet 161117 är Ulla Lindbom (ordförande),
Roland Flink (skattmästare), Maria Strandberg (sekreterare), Marita Englund
(webbmästare) samt ledamöter från föregående styrelse: Johan Zelano, Erik
Stenund, Merab Kokaia, Åsa Amandusson och Rikard Sjöberg. Ny ledamot,
Helene Sundelin, är invald.

§5

Skattmästaren föredrar rådande ekonomiskt läge i sällskapet.

§6

Ulla tar upp frågor från en ILAE enkät om epilepsivården i Sverige för att få
bättre underlag för svaren om hur resurser för epilepsivård för barn och vuxna
ser ut över landet.
Nordiskt samarbete:
 Johan Zelano rapporterar kring översättning av anfallsklassifikation och
harmonisering av språket på nordisk nivå. Förslag ska cirkuleras i
styrelsen för att sedan läggas på hemsidan så att medlemmar kan se och
kommentera.
 Johan Zelano rapporterar kring Euro-NASH: Fyra center deltar
(Uppsala, Göteborg, Umeå, Stockholm), men ytterligare ett behövs:
Östersund har tillfrågats

§7

Epilepsiförbundet: Roll ups inför epilepsidagen 2017; finns för Epilepsiboken,
men generellt för Epilepsidagen.
Ska vi ha en roll up med SES logo och annan text kring Epilepsidagen?
Ursprungliga gruppen kring epilepsidagen tänker och mailar runt förslag.

§8

Planer för 2016-2017
o Höstmöte/Årsmöte 16-17/11- 2017: Förslag ev klassifikation;
epilepsi och neuropsykiatrisk ko-morbiditet.
o Workshops
 10 feb 2017 Kognitiv påverkan hos barn
 8 Maj 2017 Epilepsisjukvård på distans
 Hösten 2017: Överföring barn-vuxen; Erik Stenund pratar
med ep-ssk Pysse i Uppsala.

§9

Svenska neurologföreningen: 15/12 lämnas definitivt program för SES fm på
Neuroveckan i Göteborg.

§ 10

Resestipendier
 Två personer, Katrin Rabie; NK, GTG, och Kristin Elf, NFK, Uppsala
har sökt och beviljas bidrag till Brno Kursen à 12000 kr st.

§ 11

Inga skrivelser till styrelsen har inkommit.

§ 12

Inga rapporter till styrelsen har inkommit.

§ 13

Arbetet kring nationella riktlinjer fortgår.

§ 14

Nya medlemmar
• Gaston Schectmann – neurokirurg i Sthlm, inriktning ep – väljs in som
ny medlem.

§ 15

Övriga frågor:
 Kommande styrelsemöten 2018
• 15/2 onsd 16-17 (telefon)
• 26/4 onsd 16-17 (telefon)
• 9/6 prel. 9-15 (Arlanda)
• 13/9 onsd 16-17 (telefon)
• 16/11 tors 9-12 (Linköping)
• 6/12 onsd 16-17 (telefon)


Sekreterare

Maria Strandberg

Efter förfrågan från Kristina Malmgren ang jubileumsupplaga av
Seizure beslutas att sällskapet ska köpa in ett antal (250 st.) och t ex
använda under Neuroveckan och/eller kring höstmötet. Johan Zelano
dubbelkollar prisuppgift inför beställning.

