Protokoll för styrelsemöte med svenska neurologföreningen via GTM 171205
Närvarande: Christina Sjöstrand (CS), Shala Berndtsson (SB), Johan Zelano (JZ), Elisabeth
Westerberg (EW), Fredrik Buchwald (FB), Karin Wirdefeldt (KW), Anders Svenningsson
(AS), Sten Fredrikson (SF), Björn Evertsson (BE)
Förhinder: Ingela Nilsson-Remahl (INR), Per Svenningsson (PS). Per-David Alm (PDA),
1. Mötets öppnande (CS)
CS öppnade mötet
2. Val av protokolljusterare
Styrelsen valde EW och FB att justera protokollet.
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
Styrelsen ansåg mötet behörigen utlyst och dagordningen fastställdes med tillägg av remisser
som kommit sedan kallelsen sändes ut och avtal med LIPUs.
4. Föregående mötesprotokoll (CS)
Styrelsen gick igenom protokollet.
5. Facklig sekreterare har ordet (JZ)
Inga nya medlemmar har antagits. Styrelsen uppdrog åt JZ att ordna en tidslinje fram till
årsmötet och cirkulera per e-post.
a. Medlemsregistret
Styrelsen diskuterade läget. EW har skaffat program för fakturering av medlemmar som inte
är med i SLF. Nästa steg blir att vi ber medlemmar som inte är medlemmar i Läkarförbundet
höra av sig för registrering.
6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (KW)
KW föredrog arbetet med den akademiska inventeringen och förberedelserna av utlysning av
vårt kommande stipendium.
7.Skattmästaren har ordet (EW)
EW föredrog det ekonomiska läget. Medlemsavgifterna har börjat faktureras.
8. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket (SF, BE)
SF föredrog anmälningsläget inför specialisttentamen. Få personer är anmälda. Styrelsen
uppdrog åt SF ber PDA att uppdatera hemsidan så att det tydligt framgår att avgiften

faktureras först efter genomförd tentamen och att man kan avboka deltagande utan kostnad.
Styrelsen diskuterade kommande SK kurser och att vi ska försöka underlätta för kursgivare
som vill ordna kurser utom SK-formatet. Styrelsen beslutade att diskutera kurser som
strategisk fråga på neurologiveckan.
9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (INR)
Bordlades
10. Rapport från Strategiutskottet (AS, PDA)
Bordlades
11. Neurologiveckan (CS/KW)
KW föredrog läget, programmet är nästan klart. Inbjudan kommer också att gå till
patientföreningar. Styrelsen uppdrog åt KW att fråga AS om arrangemang av ST-halvdagen.
12. Hemsidan (PDA)
Bordlades.
13. EAN – ansökan Göteborg, uppdatering (CS)
SF berättade om läget i EAN, där omröstning nu pågår avseende 2021.
14. Medlemskap SLS genom sektionsmedlemskap (CS)
CS föredrog frågan och kommer att förbereda en styrelsediskussion på vårt fysiska möte.
15. Svenska Neuroregistret (PS)
Styrelsen diskuterade hur föreningen ska arbeta med Neuroregister framöver.
16. Inkomna remisser och förfrågningar (JZ/CM)
a. Lämnat stödbrev Seizures and stroke (CS)
CS föredrog lämnat stödbrev. Andra stödbrev lämnade är NPH-konferens i Göteborg.
b. Styrelsen diskturade inkomna remisser och uppdrog åt JZ att besvara remissen om
bastjänstgörning för läkare och åt CS att fråga INR om det finns synpunkter på remiss om
läkemedelsfinansiering och åt JZ att fråga AS om han vill besvara remiss om vårdgivare.
17. Övriga frågor
KW redogjorde från en förfrågan från LIPUS om avtal med SNF. Styrelsen beslutade att
föreningen ska teckna en sådan överenskommelse om SPUR-samordning.
18. Mötets avslutande

CS avlutade mötet.
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