
Protokoll för telefonsammanträde 10/3 2014  
!

Närvarande   
Martin Gunnarsson (MG), Anders Svenningsson (AS), Joachim Burman (JB), Jesper 
Petersson (JP), Sara Haghighi (SH), Ingela Nilsson-Remahl (INR), Albert Hietala (AH), 
Laleh Zarrinkoob (LZ), Pierre de Flon (PDF). !
Frånvarande 
Sten Fredrikson (SF), Katarina Jood (KJ), Fredrik Walentin (FW). !

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

MG och PDF valdes. !
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen !
4. Uppföljning av arbetsmötet kring neurologiveckan 2015 (AS) 

Alla intresseföreningar deltog i arbetsmötet med undantag för ANS. Datum för 
Svenska Neurologiveckan i Umeå bestämdes till 4-8/5 2015. SNF ska fungera som 
paraplyorganisation och har beslutanderätt gällande ort. Organisationskommittén ska 
bestå av två representanter för från SNF:s styrelse; en representant för varje 
intresseförening; en ST-representant; en lokal representant. Under veckan har de olika 
intresseföreningarna ½-1 dag vardera till förfogande. Den lokala arrangören får 1 dag 
till sitt förfogande för ett lokalt perspektiv. !
Frågan om Svenska Neurologiveckans finansiering diskuterades. Det beslutades att 
inte anordna satellitsymposier via läkemedelsföretag och att inga föreläsare ska få ta 
emot ekonomisk ersättning från läkemedelsföretag för sina insatser under veckan. 
Det beslutades att organisationskommitténs ordförande ska vara den tidigare 
ordföranden i SNF:s styrelse. Till representanter i organisationskommittén utsågs MG 
och AS.  !
Svenska Neurologiveckan 2016 ska arrangeras av Örebro. Beslut om kongressbyrå ska 
tas efter mötet i Uppsala. !!

5. Rapport kring strategiarbetet (PDF) 
AS och PDF deltog i ett GTM-möte med Birgitta Pagot, Reformklubben. Det 
beslutades om att uppvakta socialstyrelsens projektledare för nationella riktlinjer om 
att SNF står till förfogande för att diskutera hur arbetet med riktlinjerna ska se ut. Vi 
avvaktar vidare kontakt från Neuroförbundet angående Neurorapporten. 
Albert Hietala kommer å SNFs vägnar att bistå patientföreningarna med råd när det 
gäller projektet Brainbus som kommer att starta under året. !



6. Strategisk fråga vid vårmötet (MG) 
Frågan bordlades. !

7. Gyllene reflexhammaren 2014 (MG) 
JB ska gå igenom vilka som tidigare fått priset. Frågan bordlades. !

8. Neurologi under AT (SF, MG) 
Det beslutades att SNF ska fortsätta driva denna fråga. MG tar kontakt med 
utbildningsutskottet (genom SF). !

9. Övriga frågor 
Det bestämdes att SNF ska nominera Oluf Andersen till Ingvarpriset. SH och KJ fick i 
uppdrag att skriva en motivering. !!!
Vid protokollet !!!!!!
Joachim Burman !!!
Protokollet justeras av !!!!!!
Martin Gunnarsson    Pierre de Flon 


