!

Protokoll för styrelsemöte SNF 7/2 2014

Närvarande
Martin Gunnarsson (MG), Anders Svenningsson (AS), Joachim Burman (JB), Jesper
Petersson (JP), Sara Haghighi (SH), Ingela Nilsson-Remahl (INR), Laleh Zarrinkoob (LZ),
Pierre de Flon (PDF).
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Frånvarande
Albert Hietala, Sten Fredrikson, Katarina Jood, Fredrik Walentin.
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1. Mötets öppnande (MG)
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3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen

2. Val av protokolljusterare
INR och AS valdes.

4. Fackliga sekreteraren har ordet (JB)
Antalet medlemmar vid årsskiftet var 417 st. F n faktureras medlemsavgift via
läkarförbundet i maj. Det beslutades att en person som beviljas medlemskap efter
denna tidpunkt (juni-dec) inte behöver betala medlemsavgift första året.
Frågan om obligatoriskt medlemskap i SLF för medlemmar i SNF diskuterades. Det
beslutades om att föreslå årsmötet att medlemskap i SLF ska uppmuntras, men ej vara
obligatoriskt. Vidare att medlemskap i SLS och SLF ska uppmuntras, men inte vara
obligatoriskt, för styrelsemedlemmar.
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5. Vetenskapliga sekreteraren har ordet (JP)
JP rapporterar att stämman hade ett lågt utbildningsvärde. Det uppdrogs åt
strategiutskottet att titta på symposieförslag. JP och AS kommer att genomföra en
artikelgranskning i LT om svåra neurologiska tillstånd.
6. Skattmästaren har ordet (SH)
Bokslutet för 2013 är ännu inte klart, ff a beroende på Congrex konkurs. Preliminärt
dock ett minusresultat på 88000 kr. Vi har anskaffat en digital mötestjänst:
GoToMeeting till en kostnad om 4017 kronor/år.
Det beslutades att ordföranden äger rätt att självständigt godkänna utlägg mellan
styrelsemöten till ett belopp maximalt omfattande 20000 kr.
Det beslutades att SH ska ta fram en schablon för utlägg som görs i under uppdrag
som tas för SNF:s räkning.
7. Rapport kring utbildningsfrågor och bildandet av ST-utskott (LZ)
ST-utskottet träffades första gången i december 2013. Ca 10 personer deltog. Framtida
möten kommer att hållas via GoToMeeting. Studierektorsnätverket kommer att hålla
ett möte i Uppsala 21/3.
8. Remisser (MG)

Det har inkommit en remiss från socialstyrelsen angående kursämnen för SK-kurser.
Det beslutades att inhämta synpunkter från de olika subspecialitetssällskapen och att
MG sammanställer detta som ett remissvar.
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9. Strategifråga 1: Neurorapporten (AS, PDF, INR, MG)
Arbetsgruppen har haft ett möte med Reformklubben. Det framkom att
Neuroförbundet kommer att börja publicera årliga ”neurorapporter” för att bevaka
patientfrågor. Man önskar medverkan från SNF i ett redaktionsråd. Det beslutades att
leta efter en lämplig person att representera SNF i denna fråga.
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10. Strategifråga 2: Neurologiveckan 2015 (AS)
Formatet diskuterades. AS kommer att träffa representanter för de olika
subspecialitetssällskapen för att försöka fastställa i vilken form och omfattning de ska
medverka.
11. Strategifråga 3: Gemensam webplattform (AH)
Det noterades att en seriös satsning på detta kommer att innebära en avsevärd ökning
av kostnaderna och att SNF inte ensam kan bära denna kostnad. Det beslutades att så
småningom ta kontakt med de olika subspecialitetssällskapen för att diskutera
gemensam finansiering.
12. Strategifråga 4: nationella riktlinjer
Socialstyrelsen har bestämt att det ska skapas nationella riktlinjer för MS- och
Parkinsonvård. Det beslutades att styrelsens strategigrupp ska fortsätta bevaka denna
fråga tillsammans med Reformklubben.
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13. Brainbus (AH, MG)
AH kommer att representera SNF i Neuroförbundets Brainbus-projekt.
14. Vårmötet 2014 (MG, JB)
Arbetet med vårmötet ligger väl i linje med planeringen.
15. Almedalen 2014 (MG)
Svensk reumatologisk förening vill ha en gemensam aktivitet angående nationella
riktlinjer. Det beslutades att SNF ska tacka ja till detta erbjudande.
16. Andra möten och aktiviteter våren 2014 (MG)
Kommande möten (via GoToMeeting) kommer att hållas 10/3 kl 16:00 samt 28/4 kl
16:00.
17. Övriga frågor
Styrelsen biföll en förfrågan från Jan Lycke om att inspektera ST-utbildning i
neurologi i Norrköping per telefon.
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Vid protokollet
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