
Protokoll för SNF telefonsammanträde 12/3 2013
!
Närvarande
Martin Gunnarsson (MG), Anders Svenningsson (AS), Joachim Burman (JB), 
Laleh Zarrinkoob (LZ), Ingela Nilsson-Remahl (INR), Lars Stridh (LS), Pierre de 
Flon (PDF), Albert Hietala (AH), Sten Fredrikson (SF), Katarina Jood (KJ), Svend 
Marup Jensen (SMJ), Jesper Peterson (JP), Rune Johansson (RJ).!
Frånvarande
Fredrik Walentin. !

1. Mötets öppnande (MG)!
2. Val av protokolljusterare

MG och PDF valdes.!
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen!
4. Ansökan om resebidrag (MG)

Det har inkommit en ansökan om SNF:s resestipendium från 
Andreas Arvidsson. Styrelsen beslutade att bevilja stipendieansökan 
och tilldela Andreas Arvidsson det maximala stipendiebeloppet på 
15000 kr.!

5. Vårmötet 2013; Vem gör vad? (MG)
LZ kommer att hålla i aktiviteterna för ST-läkare. PDF kommer att 
utforma ett underlag för diskussion av strategiska frågor. Efter 
pausen sammanfattar AS diskussionen och redogör för resultatet av 
den elektroniska enkät som gått ut till neurologer runt om i landet. 
SF och LZ redogör för utbildningsfrågorna. RJ redogör för 
föreningens ekonomiska situation. Det beslutades att styrelsen ska 
rekommendera att medlemsavgiften lämnas oförändrad. SF 
kommer att representera valberedningen och presentera ett förslag 
på ny styrelse.!

6. Upplägg för styrelsemöten i höst; agenda för internat i 
september, workshop med företrädare för de olika 
neurologiska sällskapen/kvalitetsregistren? (MG)
Det beslutades att hålla en sådan workshop med företrädare för de 
olika neurologiska sällskapen i samband med styrelseinternatet till 
hösten. Det föreslogs att styrelseinternatet ska hållas 29-30 
augusti.!

7. Neurologidagen 2013; innehåll (MG, AS)
Det uppdrogs åt MG att efterhöra hur långt Dagens Medicin kommit 
i sin planering av neurologidagen.



!!
8. Riksstämman 2013 (JP)

JP redogjorde för sin tveksamhet till deltagande i årets riksstämma. 
Förmodligen kommer SNF ej att delta.!

9. Övriga frågor
MG redogjorde för svårigheterna med att hitta en SPUR-inspektör. 
Frågan diskuterades och det ansågs att det fortfarande finns 
oklarheter kring hur SPUR-inspektionerna ska fungera framledes. 
Det uppdrogs åt JP att ta kontakt med LIPUS för att försöka klargöra 
denna fråga.!

10. Mötets avslutande!!!!!
Vid protokollet!!!!!
Joachim Burman!!!
Protokollet justeras av!!!!!
Martin Gunnarsson   Pierre de Flon


