Protokoll för styrelsemöte Svenska Epilepsisällskapet
Digitalt styrelsemöte 210202 kl. 16.30–17.30
Närvarande: Ulla Lindbom, Helene Sundelin, Merab Kokaia, Åsa Amandusson, Maria
Compagno Strandberg, Johan Zelano, Måns Berglund, Mirja Gyllensvärd, Helena Gauffin,
Marita Englund.
Frånvarande: Ulrika Sandvik
§1

Ulla Lindbom valdes till protokolljusterare.

§2

Inga synpunkter framkom på föregående protokoll.

§3

Mötets ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.

§4

Rapport från skattmästaren föredrogs.

§5

ILAE och nordiskt samarbete: Hélène har skickat in en SES årsrapport till
ILAE. Det är tid för nomineringar till executive committee. SES stöder Johan
Zelanos nominering till ILAEs europeiska executive committee.

§6

Epilepsiförbundet – Världsepilepsidagen – är snart aktuell: Hélène är engagerad
i Epilepsiförbundets arrangemang.

§7

Planer för 2021-2022
o Höstmöte/Årsmöte 2021: Uppsala – Åsa rapporterar om program och
budget.
o Höstmötet/Årsmöte 2022: Umeå – Måns har börjat planera. Aktuellt
förslag: Tekniska utveckling i epilepsivården - digitalisering och
gadgets. Nya förslag på tema uppskattas.
o Workshops: Stroke och epilepsi – webinar: arr Johan Zelano

§8

Svensk neurologföreningen –Neurologiveckan 2021 – uppdatering från Johan
Zelano om programmet och den digitala plattformen.

§9

Inga resestipendier

§ 10

Inga skrivelser

§ 11

Inga rapporter

§ 12

Epilepsiregister: Ulla kommer att rapportera på nästa möte om ev. framsteg.

§ 13

SES hemsida och sociala medier:
• Hemsida: det går trögt, fungerar fortfarande inte, företaget jobbar på det.
Marita håller fortsatt i det.
• Sociala medier: Måns, Merab och Helene har haft ett möte om detta.
Måns har gjort en Facebook-sida och kommer att hålla i den. Helene har
lagt upp en LinkedIn-sida och kommer att hålla i den.

§ 14

Inget nytt kring sponsorer .

§ 15

Övriga frågor:
• Johan Zelano informerar om att han har en läkarstudent som skickat ut
enkät om ep och larm. Tacksam för stöd att svara på denna enkät om vi
kommer i kontakt med den
• Torbjörn Tomson vill undersöka vem använder blankett om kvinnor och
VPAbehandling. Han har ställt frågan om att använda SES lista. Denna
studie kan omnämnas i ett nyhetsbrev till medlemmarna.
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