
Svenska MS-Sällskapets Årsmöte 101122, Svensk Läkaresällskapet.

§ 1 Ordföranden Lou Brundin förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Till mötesordförande valdes Lou Brundin.

§ 3 Till mötessekreterare valdes Claes Martin.

§ 4 Till justeringsmän valdes Fredrik Piehl och Jan Fagius.

§ 5 Dagordningen godkändes.

§ 6 Årsmötet har utlysts med stadgeenlig kallelse.

§ 7 Verksamhetsåret 2010, liksom styrelsens och utskottens sammansättning, redovisades 
enligt ”Verksamhetsberättelsen för Svenska MS-Sällskapet 2009”.

- Rapport från rehabutskottet, Ulrika Einarsson, redovisades enligt 
verksamhetsberättelsen. Utskottet har under året utökats med en neurologrepresentant; 
Fredrik Wallentin. Utskottet saknar kuratorsrepresentant, arbete med att rekrytera en 
sådan pågår.

- Rapport från Svenska MS-registret (SMSreg), Lou Brundin, redovisades kort enligt 
föreningens verksamhetsberättelse och enligt SMSreg Årsrapport 2009-2010. 
Datainspektionens har nyligen genomfört en granskning av flera kvalitetsregister, 
inklusive SMS-reg, vilket har resulterat i krav på förbättringar. Arbetet med att åtgärda 
dessa punkter har redan initierats. SMS-registrets utvidgning till att omfatta fler 
neurologiska diagnoser under namnet Svenska Neurologiregistret berördes 
översiktligt. Ett Användarmöte planeras till 110209.

- Rapport från Läkemedelsutskottet, Anders Svenningsson, redovisades enligt 
verksamhetsberättelsen. 

- Rapport fr redaktionella utskottet, Fredrik Walentin (Hemsidan)/Peter Sundström 
(Metodboken)/Jan Fagius (MS-boken), redovisades enligt verksamhetsberättelsen.

- Rapport från SMSS forskningsnämnd (Oluf Andersen), redovisades enligt 
verksamhetsberättelsen. Nya medel för forskning knuten till kvalitetsregister kommer 
att komma.

- Rapport från internationell representation, Jan Lycke, redovisades enligt 
verksamhetsberättelsen. Peter Sundström utsågs till att representera Svenska MS-
Sällskapet vid ECTRIMS council meeting.

- Årsrapport 2010 från Insamlingsstiftelsen för MS Forskning, Jan Lycke, redovisades 
enligt verksamhetsberättelsen.

- Svnska MS-Sällskapets ekonomi, Ulrika Einarsson, redovisades enligt 
verksamhetsberättelsen. Mötet beslutade att BiogenIdec får ha representanter med på 
Stormötet trots att sponsorkontraktet inte var påskrivet.

§8 Revisor (Jan Fagius) sammanfattar revisionsberättelsen och godkänner 
resultatredovisningen. Årsavgiften för 2011 beslöts vara oförändrad. Årsmötet beslutade att 
skicka ut faktura till det stora antal medlemmar som inte betalt årsavgiften för 2010. 
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§9 Årsmötet beslutar att på revisors (Jan Fagius) förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§10 Valberedningens ordförande Anne-Marie Landtblom meddelar att endast en ledamot är 
aktuell för omval (2 år), Ulrika Einarsson (kassör). Ulrika föreslår att Sällskapet utser en ny 
kassör senast om ett år, så att den nya kassören kan gå parallellt under Ulrikas sista år. En 
styrelseledamot har inte närvarit vid något av styrelsemötena. Mötet föreslog att Anna 
Fogdell-Hahn ersätter Margarita Callander som ny styrelseledamot.
Jan Fagius omvaldes som revisor och Richard Levi som revisorssuppleant.

§11 Övrig fråga. Svenska neurologers samarbete med läkemedelsindustrin har diskuterats i 
samband med CCSVI-debatten. Med anledning av detta föreslår Jonatan Salzer att sällskapet 
inrättar ett etikutskott. Mötet godkände förslaget och utnämnde Jonatan Salzer till utskottets 
ordförande.

§12 Nästa styrelsemöte (telefonmöte) bestämdes till mån den 17 januari 2011, kl 15.00

§ 13 Mötet avslutades.

  
Vid protokollet:  Justeras:  Justeras:

Claes Martin   Jan Fagius  Fredrik Piehl
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