Protokoll för telefonsammanträde 28/4 2014
!
Närvarande
Martin Gunnarsson (MG), Joachim Burman (JB), Jesper Petersson (JP), Ingela NilssonRemahl (INR), Laleh Zarrinkoob (LZ), Sten Fredrikson (SF).

!

Frånvarande
Anders Svenningsson (AS), Sara Haghighi (SH), Pierre de Flon (PDF), Albert Hietala (AH),
Katarina Jood (KJ), Fredrik Walentin (FW).

!
!
!
!

1. Mötets öppnande (MG)
2. Val av protokolljusterare
LZ och JP valdes.
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
4. Vårmötet 2014 (MG, SH)
a. Antal deltagare och budgetläget

!

Ca 110 personer har anmält sig hittills (budgeterat för 120).
b. Strategisk fråga

!

Det uppdrogs åt strategiutskottet attt ta fram ett förslag som kan cirkulera i
styrelsen inför vårmötet.
c. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

!

MG förbereder verksamhetsberättelse, SH har kontakt mer revisorerna och
förberer revisionsberättelsen.
d. Föreningens ekonomi och medlemsavgift kommande år

!

Styrelsen beslutade att föreslå att medlemsavgiften lämnas oförändrad.
e. Valberedning

!

Marco Brizzi är valberedningens ordförande.
f. Gyllene reflexhammaren

!

Det beslutades att Mircea Oprica, KS Huddinge, ska erhålla 2014 års gyllene
reflexhammare. Det uppdrogs åt INR att författa en motivering.
g. Stipendieutdelning

BiogenIDEC kommer att dela ut sitt MS-stipendium på vårmötet 2014.

!
!

h. Besök av Filippa Nyberg SLS
Filippa Nyberg, VD för SLS kommer att närvara vid vårmötet.

!
!
!
!
!

i. Övrigt?
5. Svenska Neurologiveckan 2015 - lägesrapport (MG, AS)
Det hölls ett GTM-möte 23/5 med representanter från subspecialistsällskapen, lokala
arrangörer, ST-representanter och representanter från styrelsen.
6. Nationella riktlinjer – rapport från möten med processledare Per-Henrik Zingmark
(MG, AS)
MG redogjorde för kontakten med Per-Henrik Zingmark på SoS. Två parallella
processer för MS och Parkinsons sjukdom ska initieras.
7. Almedalen? (MG, JP)
Ingen representant från SNF kommer att delta detta år.
8. Studierektorsnätverket – mötesrapport (JB, LZ)
JB rapporterade från studerektorsnätverksmötet 21 mars. Det behövs fler SPURinspektörer. Styrelsens medlemmar uppmanas att föreslå kandidater till SPURkoordinatorn (Johan Zelano). Nätverket vill framföra att SNF bör verka för ökad
finansiering och utbud av SK-kurser. Vidare finns det ett önskemål om att
specialisttentamen ska hållas årligen och att det ska distribueras en rättningsmall bland
landets studierektorer, så att en ”övningstentamen” kan hållas på hemorten.
Den europeiska specialisttentamen kommer att hållas 30 maj i Istanbul. Nästa
neurologtentamen kommer att äga rum 18-19 maj 2015 i Örebro.

!

LZ rapporterade från ett möte med ST-utskottet.
9. Kontakter med Neuroförbundet (Neurorapporten, Brainbus) – lägesrapport (INR, AH)
AH lämnar följande redogörelse per mejl: Brainbusprojektet rullar på!

!

Debut nu i Almedalen 2014. AH har bidragit i en kortfilm där han betonar vikten av
mer neurologer, neurologsjuksköterskor, vårdplatser, neurorehab, etc.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
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11. Mötet avslutades.
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