
Solna 2022 06 22

Protokoll styrelsemöte Svenska Neurologföreningen 22 juni 2022. Zoom möte.

Närvarande: Erik Lundström, Johan Bjellvi, Snjolaug Arnardottir, Ingela Nilsson Remahl, Shala 

Berntsson, Niklas Westerberg, Karin Forsberg, Björn Åström, Ellen Lillvall, Aleksandar Saric.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Erik Lundström

2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson

Ordförande Erik Lundström, sekreterare Snjolaug Arnardottir, justerare Johan Bjellvi.

Kortare presentation av alla deltagare. Ingela Nilsson Remahl presenterade hur arbetet varit 

tidigare.  I dagens styrelsen är många nya som ej varit med i arbetet tidigare.

3. Diskussion om dagordning på internat 15-16 september

De ämnen som oftast är aktuella på internatet är:  vanliga styrelse frågor, neurologi veckan 

och strategiska frågor för föreningen.

4. Boka lokal/övernattning för Internat

Bestämdes att Erik Lundström, Niklas Westerberg, Johan Bjellvi och Shala Berntsson ingår i 

en grupp som förbereder internatet.

5. Debattartiklar

Erik Lundström lyfte upp frågan om föreningens roll att uttala sig t.ex. om läkemedel, som 

t.ex. diskussionen som varit om rituximab. Enighet var om att föreningen ska ha en roll i 

debatten.

6. Klinik-till-Klinik

Erik Lundström tog upp frågan om värde av att besöka andra klinker/utbytte mellan kliniker 

så vi kan lära oss mer av varandra samt frågan om ”task shifting” det är att t.ex. 

paramedicinare blir mer aktuella i skrivande av intyg. Bestämdes att dessa frågor skulle vara 

aktuella för internatet till hösten.

7. Avtackning av tidigare ordförande, vice ordförande och kassör

Avtackning tidigare varit på årsmötet, beslutades att Erik Lundström skickar blommor till 

avgående ledamöter. 



8. Almedalen

Diskuterats tidigare att det är viktigt för föreningen att synas och höras, marknadsföra 

neurologien. Ellen Lillvall kommer att delta i Almedals veckan och ska sondera terrängen. 

Beslutades att hon får 5000 kr från föreningen för utlagd kostnad till resan.

9. Nästa möte

Nästa möte är internatet 15-16 september.

10. Övriga frågor

De remisser som kommer in till ordförande och är aktuella för vidare arbete ska skickas till 

Ingela Nilsson-Remahl som är ordförande i kvalitetsutskottet.

11. Laget runt

Nya sponsoravtal för Neurologiveckan 2023 ska signeras av Karin Forsberg och Erik 

Lundström.

12. Avslutande av mötet

Erik Lundström  Johan Bjellvi Snjolaug Arnardottir

Ordförande Justerare                                    Sekreterare (vid dagens möte)

     


