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1. Motets oppnande

Martin Gunnarsson dppnade mcjtet.

2. Yal av motesordlorande

Martin Gunnarsson valdes till motesordforande.

3. Val av motessekreterare

Joachim Burman valdes till m<itessekreterare.

4. Yal av protokolljusterare tillika rostriiknare

LalehZaninkoob och Jesper Peterson valdes.

5. Godkiinnande av motets utlysande

M<itet befanns vara behdrigt utlyst.

6. Faststiillande av dagordningen

Dagordnin gen faststiillde s. In ga 6vri ga frigor anmiildes.

7 . Styrelsens verksamhetsberiittelse for verksamhetsiret 20 13 -20 1 4

Martin Gunnarsson redogjorde ftir innehillet i verksamhetsberiittelsen (se bilaga).

8. Ekonomisk rapport och bokslut

Sara Haghighi redogjorde for bokslutet2012, vilket innebar ett underskott p& 104764 kr.

Sammanlagt har foreningen nu tillgingat pL794610kt.

9. Revisoremas beriittelse

Fdreningens revisorer (Gunnar Andsberg och Christina Sjdstrand) har inget att anmdrka pi
bokforingen och rekommenderar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

1 O.Beslut om ansvarsfrihet

Arsmcitet bevilj ade styrelsen ansvarsfrihet.

1 l.Faststiillande av arsavgiften for kommande ir.

Medlemsavgiften lZimnas ofor2indrad pi 300 kr per iLr.

l2.F rhga om stadgeiindring

Styrelsen ftireslog att iindra $ 3 i stadgarna till:



$ 3 Ansdkan om medlemskap skall inges till styrelsen, som beslutar om inval. Medlem brjr
vara ledamot av Svenska Liikaresiillskapet och Sveriges Liikarftrbund, om han eller hon iir
dartill behorig.

Arsmotet biftill styrelsens ftirslag.

l3.Strategiska frigor
Anders Svenningsson redogjorde ftir hur arbetet med att ta fram nationella riktlinjer ftir vird
av patienter med Parkinsons sjukdom och MS kommer att gA till. Lars Pilhagen har blivit
utsedd till ordftirande for prioriteringskommitt6n for Parkinsons sjukdom och Anders
Svenningsson har blivit utsedd till ordftirande ftr prioriteringskommitt6n ftjr MS. Enligt
planeringen ska en slutgiltig version vara klar i slutet av 2016.

l4.Utbildningsfrigor

Sten Fredrikson redogjorde ftir arbetet med att ta fram kursdmnen under ST som hillits i
Socialstyrelsens regi. Man kommer nu frin Socialstyrelsen att ta in anbud ftjr att anordna
SK-kurser.

Sten Fredrikson redogiorde ftjr arbetet med arbetet med att hitta en SPUR-koordinator. Johan
Zelano har blivit utsedd till SPuR-koordinator, men det saknas fortfarande SPUR-
inspektdrer. Intresserade uppmanas kontakta Johan Zelano.

Specialitetsexamen i neurologi kommer att hillas l8-19/5 2015 i Orebro.

Laleh Zaninkoob redogjorde ftir ST-utskottets verksamhet. Tre mciten har hillits diir man
har identifierat foljande viktiga frigor att driva: kursutbud, innehillet i ST-utbildning,
kommunikation, inliisningstid.

1 5. Hemsida och medlemsinformation

Martin Gunnarsson beriittade om en ambition frin styrelsen att skapa en overgripande
webportal for neurologi i Sverige, som ska fungera som ett paraply ftir neurologloreningen
och de olika siillskapen.

16.Val av styrelse, revisorer och valberedning

Valberedningen har bestitt av Anja Smits och Sten Fredrikson. Det beslutades att utse
Anders Svenningsson till ny ordftirande, Christina Sjdstrand tillvice ordftirande, Karin
Wildefeldt till vetenskaplig sekreterare samt Per-David Alm och Martin Gunnarsson till
tivriga ledamoter. Pierre de Flon omvaldes till representant ftlr liinsneurologin. Utciver
ovanstiende bestir styrelsen 2014-15 av: Joachim Burman, Sara Haghighi och Laleh
Zarrinkoob. Adjungerade till styrelsen iir Sten Fredrikson, Katarina Jood och Fredrik
Walentin.

Sven-Erik Bysell och Gunnar Andsberg utsags till lekmannarevisorer.

Till sammankallande i valberedningen utsigs Hikan Askmark. Ovriga ledamoter i
valberedningen iir Anja Smits och Sten Fredrikson.



1 T.Firmateckningsriitt for ftireningen

Det beslutades att ordftirande (Anders Svennningsson) och skattmiistare (Sara Hagighi) ska

vara firmatecknare for ftireningen.

18. Prisutdelning SNFs pedagogiska pris "Den gyllene reflexhammaren"

V.014 itrs pristagare iir Mircea Oprica.

19. Ovriga frigor
Inga dvriga frigor anmdldes.

2O.Motets avslutande

Martin Gunnarsson avslutade mcitet. 2015 6rs neurologvecka kommer att aga rum i Umei.
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