Protokoll vid SNF styrelsemöte 180424 via Go-to-meeting

Göteborg 180424

Närvarande: Christina Sjöstrand (ordförande, CS), Johan Zelano (facklig sekreterare, JZ),
Karin Wirdefeldt (vetenskaplig sekreterare, KW), Elisabeth Westerberg (skattmästare, EW,
Sten Fredrikson (adj, ordförande utbildningsutskottet, SF, tom punkt 6), Anders Svenningsson
(övrig ledamot, AS), Björn Evertsson (övrig ledamot, ST-utskottet), Ingela Nilsson-Remahl
(adj ordförande etik- och kvalitetsutskottet, INR), Per-David Alm (övrig ledamot, PDA),
Förhinder: Shala Berndtsson (vice ordförande, SB), Fredrik Buchwald (övrig ledamot, FB),
1. Mötets öppnande (CS)
CS förklarade mötet öppnat.
2. Val av protokolljusterare
PDA och INR valdes till protokolljusterare.
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
Styrelsen fastställde dagordningen med tillägg av 14 c, remiss om biobanker.
4. Föregående mötesprotokoll (CS)
Styrelsen gick igenom föregående mötesprotokoll.
5. Facklig sekreterare har ordet (JZ)
a. Kallelse årsmöte
Kallelse har skickats ut per brev.
b. nya medlemmar
Vi har fått fem nya medlemmar sedan föregående möte, fler väntas inför Neurologiveckan.
6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (KW)
KW föredrog läget för forskningsstipendiet. Fyra ansökningar har inkommit. Dessa kommer
att bedömas av en grupp bestående av SF, KW, AS, SB, JZ till Neurologiveckan. Styrelsen
diskuterade nomineringar till Ingvarpriset. Styrelsen uppdrog åt KW att förmedla styrelsens
nomineringar, en man och en kvinna.
7. Skattmästaren har ordet (EW)
EW föredrog det ekonomiska läget.
8. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket (SF, BE)
BE föredrog förfrågan från ett läkemedelsbolag om samarbete. Styrelsen diskuterade frågan
och något samarbete mellan föreningen och bolaget i utbildning är inte aktuellt.
9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (INR)
INR föredrog arbetet med remissvar gällande ny lag om koordineringsinsatser (punkt 14b).
Syftet är att erbjuda individualiserat stöd som främjar återgång i arbetslivet. Remissvaret blir
positivt. Styrelsen diskuterade frågan och uppdrog åt INR att skicka ut remissvaret till
styrelsen när det är klart för påseende.
10. Rapport från Strategiutskottet (AS, PDA)

AS föredrog arbetet med neuroenheter/kliniker och balansen mellan akutneurologi och
poliklinik/avancerad planerad slutenvård. Styrelsen beslutade att återkomma till frågan vid
årsmötet.
11. Neurologiveckan (CS/KW)
CS och KW föredrog läget. Anmälningsläget är gott trots flera stora möten veckorna före och
efter. Budgeten ser bra ut.
12. Hemsidan (PDA)
PDA berättade om hemsidan som uppdateras väldigt snabbt av vår leverantör.
13. Svenska Neuroregistret (AS)
AS föredrog arbetet i registret. Det finns finansieringsproblem som man arbetar med.
Styrelsen beslutade att SNF ska försöka stödja Svenska Neurogregister i arbetet med att säkra
finansiering från sjukvårdshuvudmän, exempelvis genom ett gemensamt brev.
14. Inkomna remisser och förfrågningar (JZ/CM)
a. Föreslagna termer och definitioner till SLS (AS/CS)
AS föredrog lämnat remissvar.
b. Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5, INR)
Behandlades under punkt 9.
c. Biobanker
Styrelsen uppdrog åt KW att författa svar i enlighet med styrelsens diskussion.
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
16. Mötets avslutande
CS avslutade mötet.
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