
Svenska MS Sällskapets årsmöte 081107

§ 1 Ordföranden Peter Sundström förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till mötesordförande valdes Peter Sundström.

§3 Till mötessekreterare valdes Claes Martin.

§4 Till justerare tillika rösträknare valdes Lou Brundin och Jan Lycke.

§5 Dagordningen godkändes med tillägget av §10; beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.

§6 Årsmötet bedömdes vara stadgeenligt utlyst och kallat.

§7 Verksamhetsåret 2008 , liksom styrelsens och utskottens sammansättning, redovisades
enligt ”Verksamhetsberättelsen för Svenska MS Sällskapet 2008”.

- Rapport från rehabutskottet, Ulrika Einarsson (UE), redovisades enligt
verksamhetsberättelsen. UE beskrev utskottets huvudsakliga uppgifter; att utveckla
och nationellt förankra långsiktiga visioner för rehabilitering vid MS, att bedriva
kontinuerlig översyn av konsensusdokumentet, att vara ett tvärdisciplinärt forum för
professionen och att rekrytera personer med intresse för ämnesområdet.

- Rapport från SMS, Jan Hillert (JH), redovisades enligt föreningens
verksamhetsberättelsen och enligt utförlig verksamhetsberättelse till anslagsgivare.
Den senare finns tillgänglig på SMSreg´s hemsida. Per den 7/11 2008 var 9 905
personer inkluderade i registret, inklusive 472 avlidna, vilket motsvarar en
täckningsgrad på ca. 85% baserat på en förmodad prevalens om 1,2 / 103 invånare.
Alla län och alla sjukhus i landet är nu representerade i registret. SMSreg´s ekonomi är
väsentligen i balans, men ökade kostnader förutses i takt med att registrets åtaganden
växer. Registrets huvudsakliga intäktskälla är idag bidrag från SoS. Andra källor för
intäkter diskuterades, t.ex. avgift från brukare eller från sjukvårdens huvudmän. Idag
bidrar ett landsting till registrets finansiering; Östergötland. Registrets mångårige
medarbetare och utvecklare, Leszek Stawiarz, har under året avgått som SMSreg´s
koordinator. Karin Lycke (Stockholm) kommer delvis att ta över Leszeks
arbetsuppgifter. SMSreg planerar att arrangera ett användarmöte i februari 2009.

- Rapport från Läkemedelsutskottet, Anders Svenningsson (AS), redovisades enligt
verksamhetsberättelsen. AS efterlyste förslag på fortsatta aktiviteter.

- Rapport fr redaktionella utskottet, Fredrik Walentin/Peter Sundström/Jan Fagius
(FW/PS/JF), redovisades enligt verksamhetsberättelsen. MS-boken är en storsäljare
(3000 ex hittills), femte plats på förlagets (KI University Press) försäljningslista.
Oklart vad som hänt med bokens intjänade royalty som ska tillfalla föreningen. JF
kontaktar förlaget. Vidare föreslogs en länk från hemsidan till bokens
försäljningsställe.

- Rapport från SMSS forskningsnämnd (Oluf Andersen), redovisades enligt
verksamhetsberättelsen.



- Rapport från ECTRIMS Council meeting 18 sep, Montreal, Jan Lycke (JL),
redovisades enligt verksamhetsberättelsen. JL och AS är SMSS representanter under
ordförandeskap av H.-P. Hartung. ECTRIMS är stadd vid god kassa, >106 Euro och
har inrättat två post doc stipendier (Research Fellowship Exchange
Programme) motsvarande 1 - 2 års heltidstjänster vardera (www.ectrims.eu).
Kommande ECTRIMS kongressorter är 2009 Düsseldorf, 2010 Göteborg, 2011
Amsterdam och 2012 Lyon. Planeringen för ECTRIMS i Göteborg pågår.
Programkommittén består av Oluf Andersen, Lou Brundin, Sten Fredrikson, Jan
Lycke, Tomas Olsson, Jan Hillert, Anders Svenningsson, Ann Marie Landtblom och
Petra Nilsson.

- Rapport om Forskningsfonden, Jan Lycke (JL), redovisades enligt
verksamhetsberättelsen. Arbetet med att inrätta en styrelse fortgår och beräknas vara
klart till årsskiftet 2008/2009. Tre personer är hittills klara för styrelsen, ordförande
JL, sekreterare Jan Ernerud och kassör Magnhild Sandberg. Årsmötet beslutade att
utöka fondens styrelse från sex till åtta personer. Vidare beslutade årsmötet att
ordföranden och kassören tecknar firman var för sig.

Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

§8 Kassören (Ulrika Einarsson) redovisar bokslutet. Huvudsakliga intäktskällor är
medlemsavgifter (89 betalande medlemmar 2008), överskott från årsmötet och överskott från
stipendieannonsering på hemsidan. Räkenskapsåret resultat var -14 476,39 kr och saldot vid
räkenskapsårets slut 31 455,23 kr.

Den ekonomiska redogörelsen läggs till handlingarna.

§9 Revisor (Jan Fagius) sammanfattar revisionsberättelsen och godkänner
resultatredovisningen. För att möta föreningens ökade kostnader föreslog JF och beslutade
årsmötet att höja årsavgiften till 200 kronor per år.

§10 Årsmötet beslutar att på revisors (JF) förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§11-12 Ulrika Einarsson omväljes som kassör för en tidsperiod av två år på valberedningens
(Anne-Marie Landtblom, ordf, Marianne Sandström, Cecilia Ahlgren) förslag. Övriga
styrelsemedlemmar och revisorer har förordnande t.o.m. 2009. Tomas Olsson valdes till ny
svensk representant vid ECTRIMS Council.

§13 Valberedningens förordnande löper t.o.m. 2009.

§14 Övriga frågor. SMSS tidigare ordföranden , Jan Hillert, och tidigare sekreterare, Anne
Wickström, avtackades.

§15 Mötet avslutas.
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