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Bästa medlemmar i Svenska Neurologföreningen!
Med detta nyhetsbrev vill jag hälsa alla medlemmar i SNF välkomna till vårt årsmöte,
vilken kommer att äga rum den 19 maj kl 17.00 under Neurologiveckan i Örebro. Under
och efter årsmötet kommer vi att ha vår traditionsenliga diskussion kring viktiga
strategiska frågor som vi driver inom SNF och vi är väldigt måna om att så många som
möjligt är med och ger oss feedback på vårt arbete samt kommer med nya vinklingar i
frågorna vi diskuterar. Den viktigaste frågan som kommer att beröras är utbredningen av
neurologin i Sverige utifrån den omfattande enkät som strategiutskottet med Pierre de
Flon i täten har tagit fram och nu sammanställt. Vi har med den kunnat göra en väldigt
fin kartläggning av svensk neurologi. Denna kommer att presenteras i detalj för att
sedan vara utgångspunkten för våra strategiska diskussioner. Brännande frågor vi
kommer att beröra är bland annat neurologins roll inom strokevården i Sverige samt de
konsekvenser som den omfattande organisationen av neurologin inom ramen för
invärtesmedicinska kliniker kan ha på neurologins möjlighet att erbjuda optimal vård till
personer med neurologiska sjukdomar.
Neurologföreningens styrelse har också förslag på en stadgeändring liksom ändring av
medlemsavgiften till SNF. Vi har de senaste åren haft större utgifter än tidigare men
tycker också att detta har givit frukt i många viktiga projekt som drivits av SNF. Då
möjligheterna till inkomster till föreningen annat än via medlemsavgifter är mycket
begränsade kommer vi att dels föreslå att den avgiftsbefrielse som idag gäller för
medlemmar över 65 år tas bort och dels att medlemsavgiften höjs från 300 till 350 kr per
år. Med dessa åtgärder kommer vi att skapa oss en möjlighet till bättre balanserad

budget som inte riskerar att gå minus under år då det till exempel finns behov av mera
internationell representation, till exempel vid World Federation of Neurology. Vi har
under det gångna året haft en hel del diskussioner i styrelsen kring hur vi skall få till en
budget i balans och samtidigt behålla den höga aktivitetsnivån som vi vill ha och detta
kommer att presenteras i detalj av vår kassör under årsmötet.
Agendan för årsmötet samt förslag till stadgeändring kan läsas i sin helhet på
hemsidan http://www.neurologforeningen.org/arsmoten.html
Vi gjorde ett försök under året med att facilitera gemensamt resande till kongresser
genom att starta ett samarbete med en resebyrå som kan ordna gruppresor. En
bokningsfunktion lades upp på vår hemsida efter att ett stort arbete lagts ner av PerDavid Alm i styrelsen. Dessvärre blev det inte så många som anmälde sig till EAN på det
sättet, eventuellt var det fel kongress dit inte så många kommer att resa eller så
föreligger inte intresse för denna funktion. Vi vill nu inför årsmötet inventera ert intresse
för en resebyråfunktion på SNFs hemsida genom att ni fyller i den mycket korta enkäten
som ni kommer till via länken som följer. Länken finns också upplagd som en nyhet på
hemsidan. Med ledning av detta skall vi under årsmötet fatta beslut om hur vi går vidare
med denna funktion.
https://www.surveymonkey.com/r/6Q7MYXK
Slutligen vill jag med detta mitt sista nyhetsbrev som ordförande i SNF tacka för
förtroendet att få inneha denna viktiga post under två år. Framför allt vill jag dock tacka
den helt fantastiska styrelsen jag har haft förmån att arbeta med. Det engagemang och
arbete som ni alla lagt ner under denna tid har varit fantastiskt.
Nu ser i alla fall jag fram emot att snart få åka till Örebro och träffa många av er och lära
mig en massa neurologi!

Med bästa hälsningar!
Anders Svenningsson, ordförande SNF

