Styrelsemöte Svenska Epilepsisällskapet 171116
Lokal: Noten på Linköping Konsert och Kongress
Deltagare: Ulla Lindbom, Roland Flink, Maria Compagno Strandberg, Åsa Amandusson,
Helena Gauffin, Helene Sundelin, Erik Stenund, Marita Englund, Merab Kokaia och Johan
Zelano.
§1

Roland Flink valdes till protokolljusterare

§2

Inga synpunkter inkom på föregående mötes protokoll.

§3

Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.

§4

Rapport lämnades av skattmästaren. Ekonomin är god, men farhågor för
framtida inkomstkällor finns. Ämnet kommer att lyftas på årsmötet.
 Förslag om att höja avgiften för höstkursen till 1000 kr för möte
inklusive middag diskuterades, men inget beslut fattades.
 Sandoz vill instifta ett stipendium för epilepsiforskning och undersöker
om sällskapet vill vara med som bedömare av ansökningarna. Styrelsen
ställde sig tveksam till att binda upp sig till ett företag och mer
information måste inkomma för att kunna svara på sådan förfrågan.

§5

Inget nytt att rapportera kring ILAE och nordiskt samarbete. Johan Zelano
rapporterade från EURO-NASH.

§6

Samarbete kring Epilepsidagen sker tillsammans med Epilepsiförbundet.
Styrelsemedlemmar delar material sinsemellan.

§7

Planer för 2018-2019





Höstmöte/Årsmöte 2018: Hålls i Lund på temat epilepsikirurgi. Datum bestäms
till 15-16 nov 2018
Workshops som är planerade är:
o 16 januari 2018: MEG, Stockholm
o HT 2018: Överföring barn-vuxen?
o VT 2018: Nationella riktlinjer – remissversionen. Ulla kollar slutdatum
för remissbetänkande.
2019: Ett möte på temat ”Seizure and stroke” anordnas 20-22 feb 2019 av bl a
Johan Zelano. Styrelsen fattar beslut att stödja detta möte med avgift kring
certifiering av mötet som kurs för t ex ST-läkare.

§8

Svenska neurologföreningen:
SES föreläser 25/5 på fm; förslag ko-morbiditet/samsjuklighet vid epilepsi.
Programansvarig saknas, men förslag på förläsningsämnen finns.

§9

Resestipendier:
Ad capsulam beslut har gett Jenny Wickham avslag på ansökan då det gällde
kongressresa. Styrelsen har ad capsulam också beslutat att bevilja Johan Zelano
ett resebidrag på 4500 SEK. Johan Zelano deltog inte i diskussion eller beslut av

detta. Pernilla Lindén Mickelsson beviljas 10 000 SEK i resebidrag till Brnokursen.
§ 10

Inga nya skrivelser har inkommit.

§ 11

Inga nya rapporter har inkommit.

§ 12

Arbetet kring nationella riktlinjer fortgår.

§ 13

Nya medlemmar:
Gerald Cooray (NFK, Stockholm) valdes in som medlem. Framöver delegeras
dock till sekreteraren att godkänna nya medlemmar via hemsidan. Nya
medlemmar kommer att redovisas som en årlig punkt på Arlanda-mötet, men
inte tas upp som en punkt vid varje möte.

§ 14

SES nya hemsida är igång och webbmastern arbetar med olika förbättringar.
Den nya medlemsmatrikeln är fortsatt ofullständig och behöver kompletteras.

§ 15

Diskussion fördes avseende poster och arbetsfördelning i styrelsen. Vice
ordförande ska styrelsen ha enligt stadgar. Roland Flink föreslås som vice
ordförande och accepterar för ett år framöver. Ulla Lindbom är fortsatt
ordförande och Maria Compagno Strandberg sekreterare. Marita Englund är
webbmaster och Helena Gauffin är förslagen som ny skattmästare inför nästa
period. Merab Kokaia är internationell sekreterare. Övriga poster som framöver
skulle kunna bli aktuella är vice skattmästare och utbildningsansvarig.

§ 16

Övriga frågor – kommande möten:
- Tel möte 12 dec 2017: kl 16-17
- Tel möte 14 februari 2018: kl 16-17
- Tel möte 18 april 2018: kl 16-17
- ”Arlandamöte” 1 juni 2018, kl 9.30-15.00
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