Kallelse till styrelsemöte Svenska Epilepsisällskapet
Styrelsemöte 170426, kl. 17-18
Närvarade: Ulla Lindbom, Maria Compagno Strandberg, Åsa Amandusson, Helene
Sundelin, Helena Gauffin, Roland Flink, Johan Zelano, Erik Stenund, Marita Englund
Frånvarande: Rickard Sjöberg, Merab Kokaia
§1

Till protokolljusterare valdes Åsa Amandusson.

§2

Inga synpunkter framkom på föregående protokoll.

§3

Mötets ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.

§4

Rapport från skattmästaren föredrogs enligt tidigare utskick.
- Skattmästaren vill, till Arlandamötet, lyfta ev. överföring av aktier till
fonder.

§5

ILAE och nordiskt samarbete –
 Val till CEA är aktuellt. SES får rösta på tre kandidater och följande
väljs ut: Sandor Beniczky (Danmark), Matthew Walker (England),
Philippe Ryvlin (Frankrike)
 Johan Zelano är fortsatt engagerad i den skandinaviska översättningen
av anfalls- och epilepsiklassifikation. Han kommer att åka till
Köpenhamn 14/6 för ett möte i denna fråga. Arbetet ska preliminärt
vara klart till höstmötet. Johan har även varit i kontakt med
Socialstyrelsen angående den nya klassifikationen inför deras arbete
med ICD-11.

§6

Epilepsiförbundet: Susanne Lund har önskat, till nästan nummer av Epilepsia,
om någon kan skriva en artikel om cannabis och epilepsi. Styrelsen föreslår att
Susanne tar kontakt med Elinor Ben-Menachem som är insatt i ämnet. Ulla har
skrivit en artikel till svenska Epilepsia om epilepsiregistret.

§7

Planer för 2016-2017
o Höstmöte/Årsmöte 2017
 Program från Linköping finns och ska skickas ut strax efter
Arlandamötet.
o Workshops
 8 Maj 2017 Epilepsisjukvård på distans: 17 anmälda, 4
föreläsare.
 Hösten 2017 – nya förslag: Övergång barn-vuxna: Pysse
Jonsson – Ulla förhör sig om intresse finns
 Brainstorming kring workshops planeras på Arlanda-mötet:
MEG i pipeline HT 2018?

§9

Svenska neurologföreningen har tagit del av SES remissvar till
Transportstyrelsen och stöder den.

§ 10

Inga inkomna ansökningar om resestipendier

§ 11

Inga inkomna skrivelser

§ 12

Inga inkomna rapporter

§ 13

Nationella riktlinjer: Arbetet fortskrider och prioriteringsarbetet har påbörjats.

§ 14

Sex nya medlemma antogs: Maria Sabelström, Ulrike Schmidt, Lisa Bergström,
Anna Arctaedius, Sofie Nyström, Jenny Wickström

§ 15

Övriga frågor:
 Frågor inför Arlandamötet 2/6: 9.30–15.00
 Särskilda frågor som bör diskuteras:
• Epilepsidagens aktiviteter
• Skattmästarens frågor
• Rapport till Gus Egan/ILAE: vem representerar SES på
”Chapter Convention”?
• Stadgar kring sponsring
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