Protokoll för styrelsemöte med svenska neurologföreningen via GTM 171024
Närvarande: Christina Sjöstrand (CS), Shala Berndtsson (SB), Johan Zelano (JZ), Anders
Svenningsson (AS), Elisabeth Westerberg (EW), Fredrik Buchwald (FB),
Per-David Alm (PDA),
Förhinder: Karin Wirdefeldt (KW), Björn Evertsson (BE), Sten Fredrikson (SF)
Ingela Nilsson-Remahl (INR), Per Svenningsson (PS).
1. Mötets öppnande (CS)
CS förklarade mötet öppnat.
2. Val av protokolljusterare
Styrelsen valde PDA och FB att justera protokollet.
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
Styrelsen ansåg mötet behörigen utlyst och fastställde dagordningen.
4. Föregående mötesprotokoll (CS)
CS gick igenom föregående protokoll.
5. Facklig sekreterare har ordet (JZ)
a. Medlemsregistret
Register för medlemmar som också är med i SLF finns nu fungerande.
Styrelsen beslutade att EW införskaffar programvara för medlemsregister så
att vi kan föra ett separat register överr medlemmar som inte är medlemmar i
SLF.
6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (KW)
KW har meddelat per post meddelat att arbetet med akademisk inventering pågår
enligt plan, alla har svarat utom en ort.
7. Skattmästaren har ordet (EW)
EW föredrog det ekonomiska läget. Ännu har inte många medlemmar betalat 2017 års
avgift – sannolikt har detta något samband med medlemsregistret på SLF. EW bevakar
frågan. CS berättade att anhöriga till den donator som gett pengar för neurologisk
forskning var nöjda med styrelsens formuleringar.
8. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket (SF, BE)
CS berättade om det nya upplägget för SK-kurser. Det blir sannolikt universitet och
landsting/regioner som blir kursarrangörer. SNF kommer dock att försöka arbeta med
att erbjuda andra sorters kurser för ST-läkare. CS har disktuterat frågan med
konferensbyrån som ordnar Neurologveckan och preliminärt är de intresserade.
9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (INR)
Bordlades.
10. Rapport från Strategiutskottet (AS, PDA)

PDA och AS föredrog arbetet för neurologienheter. AS har arbetat med ett brev till
neurologiföreträdare hos olika vårdgivare. Styrelsen diskuterade intressanta frågor att
tipsa Dagens medicin eller Läkartidningen om.
11. Neurologiveckan (CS/KW)
CS rapporterade om första mötet inför Neurologiveckan i Karlstad. Lokal är bokad.
12. Hemsidan (PDA)
PDA föredrog arbetet med hemsidan. Uppdateringarna sker snabbt och vi är nöjda
med samarbetet med leverantören.
13. EAN – ansökan Göteborg, uppdatering (CS)
CS berättade om vår inlämnade ansökan. Övriga konferenser styrelsen planerar att
stödja bla förestående hydrocefaluskongress 2020 och konferens om epilepsi och
stroke i Göteborg 2019.
14. Medlemskap SLS genom sektionsmedlemskap (CS)
CS berättade om att SLS efterfrågat information om hur vi skulle se på samordning av
medlemskapen i sektionerna. CS bevakar frågan.
15. Svenska Neuroregistret (PS)
Styrelsen diskuterade allmän strategi vad gäller neuroregister. Frågan är mycket
komplex. Styrelsen uppdrog åt AS att fundera vidare på föreningens roll.
16. Inkomna remisser och förfrågningar (JZ/CM)
a. Transportstyrelsens remiss om ändrade föreskrifter, lämnat svar (CS).
CS föredrog lämnat svar.
b. Jämlik vård, lämnat svar (INR)
Bordlades
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor
18. Mötets avslutande
CS förklarade mötet avslutat.
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