Styrelsemöte Svenska Epilepsisällskapet 170215, tel. kl. 16-17
Närvarande: Ulla Lindbom, Åsa Amandusson, Rikard Sjöberg, Roland Flink, Erik Stenund,
Johan Zelano, Maria Strandberg, Helena Gauffin, Marita Englund, Helene Sundelin, Merab
Kokaia
§1

Helena Gauffin valdes till protokolljusterare.

§2

Inga synpunkter på föregående protokoll framkom.

§3

Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.

§4

Rapport från skattmästaren föredras enligt tidigare utskick.

§5

ILAE och nordiskt samarbete:
 Gus Egan önskar namn på person som ska åka till Barcelona (Chapter
convention på ECE). Punkten skjuts till nästa möte.
 Johan Z är engagerad kring översättningen av klassifikation från
engelska till skandinaviska språk.

§6

Inget nytt att rapportera kring Epilepsiförbundet.

§7

Planer för 2016-2017
o Höstmöte/Årsmöte 2017: 16-17 nov i Linköping.
o Workshops
 8 Maj 2017 Epilepsisjukvård på distans
 Hösten 2017, ev. övergången från barn till vuxen

§9

Svenska neurologföreningen: SES föreläser som planerat under neurologiveckan
i maj i Göteborg. ”Seizure” är inköpt enligt tidigare mötesbeslut.

§ 10

Resestipendier: 3 inkomna reserapporter (Katrin Rabie, Matilda Ahl, Ivett
Körhygyi); inga nya ansökningar.

§ 11

Inga inkomna skrivelser.

§ 12

Inga inkomna rapporter

§ 13

Nationella riktlinjer – remissversionen kommer på epilepsidagen 2018.

§ 14

Nya medlemmar: 9 personer har ansökt om medlemskap via mail (Niklas
Timby, Karen Jahnke, Ragni Gunnarsson, Erica Jensen, Camilla Mårtensson, Jal
Sawe, Karin Persliden, Attila Szakacs) och två personer betalt in avgift för
ständigt medlemskap (Bettina Herm och Martin Duru). Samtliga bedöms ha
anknytning till epilepsiprofessionen och väljs in som medlemmar. Sekreteraren
kontaktar nya medlemmar.

§ 15

Övriga frågor:








Sekreterare

Maria Strandberg

Mail, adresslistor; utskick angående nationella riktlinjer.
Socialstyrelsen har kommit med förfrågan, via projektledningsgruppen,
om att kontakta sällskapets medlemmar (via mail) med förfrågan om att
delta i konsensuspanelen i arbetet med nationella riktlinjer. Beslut att
sådan kontakt kan förmedlas via SES e-post lista fattas då
epilepsivården och dess utformande anses tillhöra sällskapets absoluta
kärnfrågor.
Behov av stadgeändring avseende industrin, inkl workshops,
diskuteras. Skriftliga stadgar behöver förtydligas för att säkra
sällskapets, från industrin, oberoende arbete. Frågan ska lyftas vidare
på Arlandamötet, men fr.o.m. detta möte är styrelsen överens om att
industrin ej bör närvara vid workshops.
SES hemsida: En uppdatering är på gång och förslag på uppdateringar
har inkommit.
Arlandamötet flyttas från 9/6 till 2/6-2017.

