Protokoll styrelsemöte Svenska Epilepsisällskapet
Telefonmöte 190923 kl. 16.00–17.00
Närvarande: Ulla Lindbom, Johan Zelano, Åsa Amandusson, Rickard Sjöberg, Helene
Sundelin, Maria Strandberg, Helena Gauffin, Roland Flink
Frånvarande: Erik Stenlund, Marita Englund, Merab Kokaia

§1

Johan Zelano valdes till protokolljusterare.

§2

Inga synpunkter framkom på föregående protokoll.

§3

Mötets ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.

§4

Rapport från skattmästaren föredrogs av ordföranden

§5

ILAE och nordiskt samarbete: Uppvaktning på Socialdepartementet önskas från
ILAE inför World Health Assembly där epilepsi-gruppen problem kan lyftas
fram ordentligt. Helene Sundelin undersöker, via kontakter, nätverk och
tillvägagångssätt för att få audiens och ev. stöd

§6

Epilepsiförbundet – Se ovan § 5. Ulla undersöker möjligheterna att tillsammans
med Epilepsiförbundets nya ordförande uppvakta Socialdepartementet.

§7

Planer för 2019-2020
o Höstmöte/Årsmöte 2019: Stockholm – programmet klart.
o Höstmöte/Årsmöte 2020: Göteborg – Tema: Psykosociala
konsekvenser vid epilepsi – Huvudansvarig från styrelsen: Johan
Zelano – 12-13 november 2020
o Workshops
 4 okt 2019: Superrefraktärt SE – Stockholm – allt klart

§8

Svenska neurologföreningen: 2020 hålls mötet i Stockholm och Ulla kommer att
ha huvudansvar för SES program. SES föreläser tisdag 5/5-2020 på
eftermiddagen. Program ska vara klart 29/11. Minst en utländsk föreläsare
önskas. Förslag på huvudtema är läkemedel. Förslag till basföreläsningen:
Kognitiva svårigheter vid epilepsi.

§9

En ansökan om resestipendie har inkommit och accepteras. Anna Miley
Åkerstedt beviljas 12000 kr.

§ 10

Inga nya skrivelser har inkommit.

§ 11

Inga nya rapporter har inkommit.

§ 12

SES hemsida måste uppdateras och flera förslag finns. Ärendet bordläggs då
webbmästaren ej är med på mötet.

§ 13

Övriga frågor: Ulla rapporterar kring kontakterna med sponsorer inför
höstmötet. En del ”barnsjukdomar” i dessa nya kontakter förekommer. 3

sponsorer, ev. 4, kommer att sponsra höstmötet. Mötet och sponsringen anpassas
till gällande regler. Efter diskussion och efterföljande ad capsulam e-post
utväxling beslutas om avgift för middag på 200 kr per deltagare.
§ 14

Nästa möte och årsmöte kommer att ske på nya Karolinska i samband med
höstkursen. Styrelsemötet planeras till 8.30–12.00 Tors 14/11.

Sekreterare

Maria Strandberg

