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Protokoll SMSS Årsmöte 2006-12-04 Grand Hotell, Lund

§1 Föredragningslistan godkändes

§2 Sittande ordföranden Jan Hillert valdes att leda årsmötet

§3 Sittande sekreterare Anne Wickström valdes att skriva årsmötets protokoll

§4 Petra Nilsson och Anne-Marie Landtblom valdes till justeringsmän för mötet

§5 Mötets utlysande godkändes

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse granskades och godkändes

§7 Kassörens ekonomiska berättelse granskades och godkändes. Ekonomin befanns vara i
balans. En diskussion fördes om principer och konkreta förslag till sponsring av SMSS
verksamhet där åsikten framfördes att vissa av våra aktivteter vore extra angelägna att
reservera som oberoende från utomstående kommersiella intressen, bl.a. Metodbokens
och registrets oberoende diskuterades. Konstaterades att sponsringen är en angelägen
fråga för att få en långsiktigt hållbar ekonomi och att principer för sponsring  behöver
diskuteras vidare.

§8 Revisorernas berättelse granskades och godkändes

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§10 Förslag om stadgeändring diskuterades och antogs. I de reviderade stadgarna framgår
nu att man maximalt kan väljas till tre perioder à två år, varefter man på nytt blir valbar
efter ett år utanför styrelsen.

§11 Genomfördes val av styrelse. Enligt förslag från valberedningen avgår Anne-Marie
Landblom och efterträds i styrelsen av Ulrika Einarsson som också blir ny kassör.
Följande personer nyvaldes på två år: Kristina Gottberg, Fredrik Walentin Petra Nilsson
och Tomas Olsson.
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Den nya styrelsen består således under 2007 av följande personer:
ordf: Jan Hillert – fortsätter sitt andra år på sin andra mandatperiod, totalt på sitt fjärde

  år i styrelsen.
v. ordf: Peter
Sundström

– fortsätter sitt andra år på sin andra mandatperiod, totalt på sitt fjärde
  år i styrelsen.

sek: Anne Wickström – fortsätter sitt andra år på sin första mandatperiod, totalt på sitt andra
   år i styrelsen.

kassör: Ulrika
Einarsson

– nyval för 2 år, totalt på sitt första år i styrelsen

Ledamöten:
Jan Lycke – fortsätter sitt andra år på sin andra mandatperiod, totalt på sitt fjärde

  år i styrelsen.
Anna-Karin Wärme – fortsätter sitt andra år på sin första mandatperiod, totalt på sitt andra

  år i styrelsen.
Kristina Gottberg – omval för 2 år, totalt på sitt tredje år i styrelsen
Petra Nilsson – omval för 2 år, totalt på sitt fjärde år i styrelsen
Tomas Olsson – omval för 2 år, totalt på sitt tredje år i styrelsen
Fredrik Walentin – omval för 2 år, totalt på sitt tredje år i styrelsen

§12  Jan Fagius och Richard Levi valdes till revisor respektive revisorssuppleant

§13 Till valberedning valdes Anders Svenningsson, Marianne Sandström och Anne-
Marie Landtblom

§14 Fastställdes att årsavgiften även nästkommande år blir 100 kr.

§15 Anders Svenningsson och Jan Lycke fortsätter som representanter i European
Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS).

§16 Rapporterades från ECTRIMS att Göteborg tilldelats arrangörskapet av ECTRIMS
Congress 2010. Mycket av utformningen påverkas av mötesarrangören AKM resp
ECTRIMS board. Poängterades att det är angeläget med ett kraftfullt agerande för att få
inflytande över processen och innehållet. Man hade inte varit alldeles nöjd med Madrid,
bl. a. kritiserades poster-sessionerna.
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§17 Rapporterades från Redaktionella Utskottet att Metodboken skall redigeras
ytterligare för att integrera de consensus-dokument som SMSS utformat. Rapporterades
att MS-boken för patienter och anhöriga skall ges ut på nytt efter kontakt med Karolinska
University Press på deras förslag. En ny upplaga är i princip färdigskriven.

§18 Rapporterades från Svenska MS-registrets styrgrupp att antalet registrerade nu
uppgår till 8 000 . Spridning och datamängd har fortsatt att öka i samma takt som hittills.

§19 Rapporterades från Läkemedelsutskottet att man under året utformat
konsensusdokument om tidig behandling, neutraliserade antikroppar mot interferon och
Tysabri-uppföljning, efter en heldagskonferens på Arlanda 060525.

§20 Rapporterades från Rehabutskottet att man arbetat vidare med rehabenkäten som nu
givit svar från 66% av kontaktade kliniker. En planerad konferens om MS-rehabilitering
har ställts in eftersom en liknande organiserats av sjukgymnastföreningen. Dock kommer
i SMSS regi ett liknande möte att äga rum under våren 2007.

§21 Rapporterades i korthet från kassören om möjligheten till en ny organisationsmodell
för Sällskapet med sikte på en förbättrad ekonomisk ställning, efter förebild från
reumatologien.

§22 Avgående kassören Anne-Marie Lantblom avtackades och hennes viktiga insats för
SMSS under dess första tid poängterades som mycket viktig för den stabilitet som
Sällskapet uppnått i ekonomiska avseenden.

§23 Mötet avslutades.


