
Protokoll för styrelsemöte med Svenska Neurologföreningen den 9 april 2019 kl 1530-1700 
genom Go-to-meeting 
 
Närvarande styrelseledamöter: Shala Berntsson (ordförande), Johan Zelano (vice 
ordförande), Caroline Ingre (vetenskaplig sekreterare), Björn Evertsson (övrig ledamot, ST-
utskottet), Fredrik Buchwald (övrig ledamot), Sten Fredrikson (ordförande 
utbildningsutskottet), Magnus Esbjörnsson (övrig ledamot) och Per-David Alm (hemside-
ansvarig). 
 
Förhinder: Mikael Jerndal (facklig sekreterare), Katrin Roos (skattmästare), Christina 
Sjöstrand (övrig ledamot), Ingela Nilsson-Remahl (ordförande etik- och kvalitetsutskottet) 
och Anders Svenningsson (SNFs representant i Svenska neuroregister). 
 

1. Mötets öppnande (SB) 
SB förklarade mötet öppnat 

2. Val av protokolljusterare 
JZ valdes till protokolljusterare.  

3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen 
Styrelsen ansåg mötet behörigen utlyst och fastställde dagordningen. 

4. Föregående mötesprotokoll (SB, MJ) 
SB diskuterade föregående mötesprotokoll. Inga invändningar.  

5. Facklig sekreterare har ordet (MJ) 
MJ mailade in synpunkter. MJ önskar ett fysiskt möte under neurologiveckan. 
Styrelsen samtyckte. Blev bestämt att styrelsen skall samlas 30 minuter efter 
årsmötet på neurologiveckan.  

6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (CI) 
CI informerade att flertalet forskningsansökningar inkommit till Forskningsstipendiet 
Göran Jahnsons minne. Några medlemmar ur styrelsen ska granska alla ansökningar 
enligt mall. CI väljer 3 ledamöter och skickar ansökningar och granskningsformulär 
inom 2 veckor.  

7. Skattmästaren har ordet (KR) 
Inte närvarande på mötet.  

8. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket (SF, BE) 
SF rapporterar att 19 är anmälda till Specialistexamen i Uppsala. Jan Malm har 
funderat på hur vi ska arbeta för att stimulera för att skapa specialist kurser. SF och 
Jan skissar på brev som ska skickas in, de ska vara i enlighet med Socialstyrelsen och 
neurologföreningens intentioner. De vill förbättra kursutbudet.  
BE rapporterade att inte många kom på ST-mötet, troligen pga hög belastning på 
kliniken. BE kommer inte närvara på neurologiveckan. 

9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (INR) 
Inte närvarande vid mötet. Mail utskickat ang remisser som inkommit. 

10.  Rapport från Strategiutskottet (CS, INR, FB)  
INR är emot tvångsanslutning. Alla närvarande styrelsemedlemmar är emot 
tvångsanslutning.  
 
Avseende NPOs fokusområde: många kände sig inte delaktiga i urvalet. SNF vill vara 
med i urvalsprocessen. Jesper kan kontaktas och tillfrågas om SNFs plats och roll vid 



nästa val. Den diskussionen kommer fortsätta vid nästa möte i samband med 
neurologiveckan.   

11. Neurologiveckan (SB, CI) 
CI berättade att Allt går enligt plan. 350 anmälda. Löpande kontakt med sällskapen. 
Ekonomiskt bra läge. Möte med planeringsgruppen snart.  

12. Hemsidan (PDA) 
Uppdateras löpande. Gamla stipendier tas bort.  

13. Svenska Neuroregistret (AS) 
Inte närvarande vid mötet. 

14. Inkomna remisser och förfrågningar (SB, MJ) 
Några kommer skickas vidare till INR. Inget specifikt som berört neurologin. 

15. Övriga frågor 
På årsmötet kommer SF ställa sin plats till förfogande. Han har suttit i valberedningen 
i flera år.  
Ett separat mail skall skickas ut och kalla till årsmötet. En av frågorna kommer vara 
om vi skall höja medlemsavgiften eller inte. Diskussionspunkt SLS, styrelsen 
informerar.  
Bidrag till årsberättelsen inkommer. SB sätter ihop den slutgiltiga berättelsen när alla 
delberättelser inkommit. Skickas sedan ut för påseende.  
Mailkontakt kan has innan årsmötet vid frågor.  

16. Mötets avslutande 
SB förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
Caroline Ingre, vetenskaplig sekreterare 
 
Shala Berntsson, Ordförande 
 
 
Justeras 
 
Johan Zelano  


