SVENSKA  NEUROLOGFÖRENINGENS  ÅRSMÖTE  7  MAJ  2015  
1. Mötets  öppnande  
Anders  Svenningsson  öppnade  mötet.  

2. Val  av  mötesordförande  
Anders  Svenningsson  valdes  Jll  mötesordförande.  

3. Val  av  mötets  sekreterare  
Karin  Wirdefeldt  valdes  Jll  mötets  sekreterare.  

4. Val  av  protokolljusterare  Jllika  rösträknare  
Per-‐David  Alm  och  Anders  Svenningsson  valdes.  

5. Godkännande  av  mötets  utlysande  
Mötet  befanns  vara  behörigt  utlyst.  

6. Fastställande  av  dagordningen  
Dagordningen  fastställdes.  Inga  övriga  frågor  anmäldes.  

7. Styrelsens  verksamhetsberä[else  för  verksamhetsåret  2014-‐2015  
Anders  Svenningsson  redogjorde  för  innehållet  i  verksamhetsberä[elsen  (se  bilaga).  

8. Ekonomisk  rapport  och  bokslut  
Anders  Svenningsson  och  Sara  Haghighi  redogjorde  för  bokslutet  2014,  vilket  innebar  e[  
undersko[  om  117050  kr.    Föreningen  har  Jllgångar  på  671204  kr.  Stämman  noterade  a[  det  
skulle  vara  Jll  hjälp  om  styrelsen  kunde  presentera  en  budget  för  kommande  verksamhetsår  
vid  nästa  årsmöte.  

9. Revisorernas  berä[else  

Föreningens  revisorer  (Gunnar  Andsberg  och  Sven-‐Erik  Bysell)  hade  inget  a[  anmärka  på  
bokföringen  och  rekommenderade  a[  bevilja  styrelsen  ansvarsfrihet.  

10. Beslut  om  ansvarsfrihet  
Årsmötet  beviljade  styrelsen  ansvarsfrihet.  

11. Fastställande  av  årsavgicen  för  kommande  år  
Ecer  diskussion  beslutades  a[  lämna  årsavgicen  oförändrad  på  300  kr.  Uppdrogs  åt  styrelsen  
a[  utreda  frågan  om  eventuella  avgicer  för  pensionärer  Jll  nästa  år.  

12. Strategiska  frågor  
Neurologiveckan  
Årsstämman  var  överlag  posiJvt  inställd  Jll  Neurologiveckan.  Noterades  a[  riktade  insatser  
för  a[  öka  deltagandet  kan  behövas.  Noterades  även  a[  ST-‐läkare  och  länsneurologer  är  
vikJga  målgrupper.  Neurologiveckan  kommer  a[  utvärderas  med  en  webenkät  Jll  alla  
medlemmar.  En  särskild  utvärdering  med  sällskapen  kommer  också  a[  ske.    Styrelsen  ser  
posiJvt  på  samarbetet  med  sällskapen.  
Övriga  strategiska  frågor  som  styrelsen  har  arbetat  med  under  året  inkluderar  SNFs  nya  
webportal  och  SNFs  roll  i  Neuroregister.    

13. Utbildningsfrågor  
Sten  Fredriksson  redogjorde  för  utbildningsutsko[ets  akJviteter  under  året.  Arbetet  med  
kursämnen  för  ST  har  slueörts.  De  kursämnen  som  beslutats  av  Socialstyrelsen  täcker  in  de  
vikJgaste  områdena  inom  neurologin.  Målbeskrivningen  för  ST  har  uppdaterats,  men  inga  
större  förändringar  har  gjorts.  Specialistexamen  kommer  a[  genomföras  varje  år  framöver.  
Nästa  specialistexamen,  med  ca  20  personer  anmälda,  äger  rum  om  2  veckor  i  Örebro.  

Laleh  Zarrinkoob  redogjorde  för  arbetet  med  SPUR-‐inspekJoner  som  drivits  av  Johan  Zelano.  
6  st  neurologer  har  utbildats  Jll  SPUR-‐inspektörer,  och  y[erligare  6  st  väntar  på  utbildning.  
Det  ﬁnns  en  inspekJonsplan  med  start  hösten  2015.  Laleh  redogjorde  även  för  ST-‐utsko[ets  
arbete  under  året.  ST-‐utsko[et  strävar  ecer  bred  täckning  i  landet  men  saknar  just  nu  
representant  från  Skåne.  

14. Hemsida  och  medlemsinformaJon  

Per-‐David  Alm  presenterade  SNFs  nya  webportal.  Avtal  har  tecknats  med  Fredrik  WalenJn  för  
a[  hålla  webportalen  uppdaterad,  men  det  kommer  a[  behövas  en  redakJon  för  a[  hjälpa  
Jll  med  material.  Styrelsen  J[ar  på  en  eventuell  möjlighet  a[  Jllhandahålla  gemensam  
bokning  av  kongressresor  via  webportalen.  

15. Val  av  styrelse,  revisorer  och  valberedning  
Valberedningen  har  bestå[  av  och  Håkan  Askmark  (sammankallande),  Sten  Fredriksson  och  
Anja  Smits.  Beslutades  a[  välja  Elisabet  Westerberg,  Jönköping  Jll  kassör,  Johan  Zelano,  
Göteborg  Jll  facklig  sekreterare  och  Marcella  Petoni,  Umeå  Jll  ST-‐representant.  Sven-‐Erik  
Bysell  och  Gunnar  Andsberg  återvaldes  som  revisorer.  Till  valberedning  återvaldes  Håkan  
Askmark,  Sten  Fredriksson  och  Anja  Smits.  
Det  beslutades  a[  nyvalda  kassören  Elisabeth  Westerberg  Jllsammans  med  ordförande  har  
rä[  a[  vara  ﬁrmatecknare  för  SNF.  

16. Prisutdelning,  SNFs  pedagogiska  pris  ”Den  gyllene  reﬂexhammaren”  
Anders  Svenningsson  meddelade  a[  2015  års  pristagare  är  Fredrik  WalenJn.  

17. Övriga  frågor  
Inga  övriga  frågor  anmäldes.  

18. Mötets  avslutande  
Anders  Svenningsson  avslutade  mötet.  
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