
 

 
 

Protokoll för styrelsemöte med Svenska neurologföreningen, Stockholm 180205 

Närvarande: Christina Sjöstrand (CS), Shala Berndtsson (SB), Johan Zelano (JZ) 
Karin Wirdefeldt (KW), Elisabeth Westerberg (EW, deltog per telefon under punkt 5a 
och 8, Per-David Alm (PDA), Björn Evertsson (BE). Fredrik Buchwald (FB), Anders 
Svenningsson (AS), Sten Fredrikson ( adj, SF)  Ingela Nilsson-Remahl (adj INR, 
deltog fr punkt 9). 

1. Mötets öppnande  
CS öppnade mötet. 
 
2. Val av protokolljusterare  
FB och AS valdes att justera protokollet. 
 
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen  
Styrelsen fann mötet behörigen utlyst. Dagordningen fastställdes med tillägg av 
representant i WFN och stipendieutlysning. 
 
4. Föregående mötesprotokoll  
CS föredrog föregående mötesprotokoll. 
 
5. Facklig sekreterare har ordet  
a. Medlemsregistret 
JZ föredrog arbetet. EW har skaffat ett program som möjliggör registrering av 
medlemmar (Visma). Medlemmar som inte är med i SLF kommer framöver att 
faktureras direkt från SNF.  
b. Stadgar som berör tidsplan fram till årsmötet  
JZ föredrog detta. Styrelsen uppdrog åt JZ att undersöka vad ett fysiskt utskick 
kostar. 
 
6. Vetenskaplig sekreterare har ordet  
a. Nominering av SLS pristagare 
Styrelsen diskuterade frågan, förslag mailas till KW och så fattas beslut per mail. 
b. EAN scientific panels 
Styrelsen diskuterade frågan och uppdrog åt KW att kontakta nya personer och skicka 
förslaget till EAN.  
c. Stipendium 
KW föredrog utlysningen av föreningens stipendium. Styrelsen beslutade att utlysa 
stipendiet i enlighet med föreslagen text, med vissa justeringar. Annonsering sker på 
internet och i nyhetsbrev. 
d. Representant i WFN 
Styrelsen beslutade att föreslå Bo Norrving som SNFs representant i WFN, CS 
undersöker om han accepterar nomineringen.  
 
7. Skattmästaren har ordet  
a. Donation till forskning 
EW föredrog avslutandet av konton i dödsboet. Styrelsen uppdrog åt CS och EW att 
företräda föreningen gentemot banken för att överföra pengarna till föreningen. 



 

 
 

8. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket  
SF rapporterade om specialisttentamen. Därtill en fråga från Måns Thörnqvist i Borås 
om individuellt vetenskapligt arbete. Styrelsen diskuterade frågan och uppdrog åt SF 
att förmedla styrelsens åsikt i ett brev. BE rapporterade från arbetet med 
studierektorsnätverket, troligen blir nästa möte i mars.  
 
9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet 
INR föredrog arbetet i Etik- och kvalitetsutskottet.  
 
10. Rapport från Strategiutskottet 
AS föredrog arbetet i strategiutskottet. Styrelsen diskuterade hur man kan sprida 
föreningens uppfattning om neurologenheter, bland annat ett brev författat av AS.  
 
11. Neurologiveckan  
KW och CS föredrog mötet inklusive budgeten. Styrelsen diskuterade hur man ska få 
fram programpunkter som saknar diagnossällskap och hur patientföreningar ska 
bjudas in. Styrelsen har som ambition att till självkostnadspris bjuda in samma 
föreningar som tidigare deltagit.  
 
12. Hemsidan (PDA)  
PDA föredrog arbetet med hemsidan. Styrelseledamöter uppmanas att maila in bra 
förslag på kongresser mm som passar i nyhetsflödet. 
 
13. Medlemskap SLS genom sektionsmedlemskap (CS)  
CS föredrog frågan. Styrelsen beslutade att inte förorda anslutning av hela sektionen. 
Styrelsen uppdrog åt JZ att skriva en proposition i frågan. 
 
14. Svenska Neuroregistret  
a. Val av SNFs representant i Svenska neuroregister  
CS föredrog läget. Per Svenningsson har avsagt sig uppdraget. Styrelsen beslutade 
utse AS till SNFs representant i Svenska neuroregister. AS föredrog aktuella frågor i 
registrets verksamhet.  
 
15. Inkomna remisser och förfrågningar 
a. Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt 
INR föredrog etikutskottets bedömning att SNF inte behöver besvara remissen. 
b. Skrivelse från Kronoberg 
Styrelsen diskuterade frågan om utsatta neurologenheter, vilka återfinns såväl i 
mindre som större städer. Styrelsen diskuterade hur vi ska påverka på en övergripande 
nivå. 
c. Avgivna remissvar  
JZ föredrog lämnat svar om bastjänstgöring för läkare.  
 
16. Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 
 
17. Mötets avslutande  
CS avslutade möte 



 

 
 

 
 
 
Johan Zelano    Christina Sjöstrand 
Sekreterare    ordförande 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Anders Svenningsson   Fredrik Buchwald 


