
Svenska MS Sällskapets årsmöte 2004-11-24
Palacehuset, Södra Hamngatan 2,  Göteborg

Protokoll

§ 1
Jan Lycke förklarade mötet öppnat

§ 2
Till mötesordförande valdes Jan Lycke

§ 3
Till mötessekreterare valdes Yvonne Daving

§ 4
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Peter Sundström och Lars Stridh

§ 5
Dagordningen för mötet godkändes

§ 6
Mötets utlysande i behörig ordning godkändes

§ 7
Ordföranden, Jan Lycke, redogjorde för Svenska MS Sällskapets verksamhetsår,

2004; styrelsens sammansättning, verksamhetsområden, de fyra utskotten, revisorer,
valberedning samt Sällskapets representation i den internationella
sammanslutningen ECTRIMS. Metodboken är under revidering.

Ny forskning angående läkemedelsbehandling vid MS rapporterades.
Inriktningen det första året har varit att etablera Svenska MS Sällskapet som en ideell

förening.
Sällskapet hade 2004-11-24, 102 anmälda medlemmar, varav 73 medlemmar deltog

i årsmöte och övrigt program för dagen.
Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 8
Kassören, Ann-Marie Landtblom redovisade ekonomisk rapport och Sällskapet hade

vid avstämning 2004-11-07 god ekonomi med totala intäkter på 156 850:-, varav
5200:- var medlemsavgifter, 1650:- var årsmötesavgifter och 150 000:- var intäkter
från sponsorer. Utgifterna under året uppgick till 3.740:-, vilket ger ett resultat på

153 110 kronor. Kassören berättade att flera producenter från läkemedelsindustrin
ställt sig positiva till att stödja Svenska MS Sällskapets verksamhet.

Sponsoravtalens omfattning och innehåll behöver förtydligas. Det föreligger
oklarheter om sponsring kan vara generell eller om specifika projekt måste anges.

Frågan skall undersökas vidare via kontakter med Läkarförbundet och
Läkemedelsindustriföreningen.

Budgeten för nästa år innehåller ökade kostnader för lokaler, resor etc.



§ 9
Revisorernas berättelse för 2004 delgavs mötet. Den ekonomiska rapporten och

bokslutet godkändes av årsmötet, se bilaga.

§ 10
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

§ 11
Godkändes valberedningens förslag om oförändrad sammansättning av styrelse för
år 2005 (Styrelse: ordf. Jan Lycke, vice ordf. Jan Hillert, sekr Yvonne Daving, kassör

Anne-Marie Landtblom, övr. ledamöter Oluf Andersen, Ulrika Einarsson, Kristina
Gottberg, Petra Nilsson, Tomas Olsson och Peter Sundström). Omvaldes revisor och

revisorsuppl. (Magnus Vrethem, Björn Lindvall) samt valberedningen (Anders
Svenningsson, Gunilla Janzén, Magnus Andersson) och representanter till ECTRIMS

(Jan Lycke, Anders Svenningsson).

§ 12
Årsavgiften för 2005 á 100 kronor föreslogs oförändrad, vilket godkändes av

årsmötet.

§ 13
Årsmötet godkände att ordförande och kassör har föreningens firmateckningsrätt var

och en för sig.

§ 14
Rehabutskottet:

Ordföranden, Ulrika Einarsson rapporterade att utskottet under verksamhetsåret
2004 diskuterat och tagit fram en plan för inriktningen av utskottets arbete. Denna

innefattar bl.a. att definiera vad som ingår i rehabiliteringsprocessen, att genomföra
ett halv- eller heldagsseminarium i MS Sällskapets regi, att utforma en enkät för att

inventera MS resurser i ett nationellt perspektiv i syfte att kunna påverka
resursanvändandet vid MS rehabilitering, att revidera rehabiliteringskapitlet i

metodboken.
Beslut har tagits i utskottet att arbeta utifrån Svenska MS Sällskapets stadgar § 2.

§ 15
Läkemedelsutskottet:

Ordföranden, Tomas Olsson rapporterade om utskottets arbete.
Stamcellstransplantation liksom de nya resultaten från behandlingsstudierna med

Natalizumab har diskuterats. Utskottet skall ta kontakt med läkemedelsverket (LV) för
att gemensamt med dem ta fram riktlinjer för en nationell licensförskrivning av

Natalizumab. Förhoppningen är att LV godkänner att förskrivningen blir kopplad till en
registrering i MS registret.

§ 16
Redaktionellt utskott:

Ordföranden Peter Sundström rapporterade att Multipel Skleros metodpärm (2000,
rev. 2002) åter är under revidering och att respektive kapitelförfattare har tillskrivits

för att se över sina respektive kapitel.



Utskottets mål för 2005 är att kunna lägga ut den reviderade ”MS metodpärmen
2004” på Svenska MS Sällskapets hemsida. I och med att metodpärmen finns som

nätversion ändras namnet till ”MS metodboken”.
Rekommendationer till MS specifik behandling kommer att läggas till vid revidering

2005.
MS patientboken: Jan Fagius erbjöd sig att revidera boken, speciellt

behandlingsavsnittet behöver skrivas om.
Fredrik Walentin meddelade att snart kommer Sällskapet att ha en egen hemsida
www.mssallskapet.se tills vidare finns den under Svenska Neurologföreningens

hemsida www.neurologforeningen.org. Hemsidan med logotype visades för årsmötet

§ 17
Jan Lycke rapporterade från ECTRIMS generalförsamling den 8 oktober 2004.

ECTRIMS har gjort ett samarbetsavtal  med European Charcot Foundation (ECF). I
detta kommer ECTRIMS vara ”modern” och ECF vara ”dottern”.  ECTRIMS arbetar

tillsammans med EFNS för att ta fram guidelines för MS behandling. ECTRIMS
kommer fortsättningsvis att hålla årliga möten, varav var tredje möte hålls

tillsammans med ACTRIMS. Varannan gång hålls det gemensamma mötet i Europa
och varannan gång i Nord Amerika. Den Latin Amerikanska MS organisationen

LACTRIMS kommer inbjudas att delta i ECTRIMS möten. Ett kontrakt med
kongressarrangören AKM har tecknats. AKM blir officiell arrangör av ECTRIMS

mötet. Framtida fördelning av intäkterna från ECTRIMS kongressen blir 3:2 mellan
ECTRIMS och den lokala arrangören (tidigare 1:9). Planerade kongresser för

ECTRIMS är Tessaloniki 2005, Madrid 2006, Prag 2007, Montreal 2008.
Möjlighet finns att ansöka som arrangör för år 2009.

§ 18
Inga övriga frågor

§ 19
Förklarade ordföranden årsmötet för Svenska MS Sällskapet avslutat.

Vid protokollet

Yvonne Daving
sekreterare för Svenska MS Sällskapet

Justeras Justeras

Lars Stridh  Peter Sundström


