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Protokoll från Svenska MS-Sällskapets Årsmöte 2015 11 25, Hotell Radisson Blu Arlandia. 

§ 1  Öppnande av mötet  
Ordförande Fredrik Piehl förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Val av mötesordförande 
Fredrik Piehl väljs som ordförande för årsmötet.  

§ 3  Val av sekreterare för mötet 

Petra Nilsson väljs aN skriva årsmötets protokoll. 

§ 4  Val av två justeringspersoner 

Anna Fogdell-Hahn och Katharina Fink väljs Sll justeringspersoner. 

§ 5  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

§ 6  Fråga om årsmötet har utlysts stadgeenligt 
Årsmötet har utlysts med stadgeenlig kallelse.  

§ 7  Verksamhetsåret 2015   

§ 7.1 Rapport från styrelsen inklusive föreningens ekonomi  
Fredrik Piehl ger en sammanfaNning av verksamhetsåret. Under det gångna verksamhetsåret 

har styrelsen haZ fem protokollförda telefonmöten samt eN styrelseinternat. Styrelsen 

anordnade en halvdags utbildning för ST-läkare och en halvdag för alla professioner under 

Neurologiveckan i Umeå i början av maj. Styrelsen har varit inblandad i planeringen av den 

första SK-kursen ”MulSpel skleros och andra inflammatoriska sjukdomar i CNS” som 

genomfördes i april med Jan Lycke som kursledare. Tillsammans med utskoNen för 

läkemedel, hemsidan och metodboken har styrelsen fortsaN aN uppdatera MS-sällskapets 

hemsida. Flera av styrelsens medlemmar har deltagit i framtagandet av Socialstyrelsens 

naSonella riktlinjer samt Läkemedelsverkets bakgrundsdokument om MS behandlingar och 

arbetet har diskuterats i styrelsen. EN nyN underutskoN, MR utskoNet, med Macas Vågberg 

som sammankallande har bildats.  MR-utskoNet har nyligen skickat ut naSonella riktlinjer för 

MR-protokoll vid MS på remiss. Var god se även medföljande bilaga. 



Ekonomisk rapport enligt kassör Lille-Mor Jansson: 
Balansräkningen 1/11 2014 Sll 30/10 2015 omfaNar intäkter på 221 927 kr, varav merparten 

kommer från Neurologiveckan och en mindre del från industrin i samband med årsmötet 

2014, och utgiZer på 63 786 kr, vilket genererat eN neNoresultat på 158 141kr. I kassan fanns 

26/10 2015 288086,19 kr (129945,19? kr motsvarande Sd förra året).  

Ordförande Fredrik Piehl rapporterade aN framöver kommer reklamintäkter aN falla bort, då 

läkemedelsföretagen ej längre ska bjudas in Sll det vetenskapliga programmet i samband 

med SMSS årsmöten, och en halverad intäkt från Neurologiveckan. 

§ 7.2 Rapport från RehabiliteringsutskoNet 
Eva Månsson Lexell rapporterar från utskoNet. UtskoNet har haZ sex telefonmöten. UtskoNet 

har arbetat med en översikt av olika bedömningsinstrument relevanta för MS och 

rehabilitering, registrering av rehabvariabler samt framtagande av NaSonella riktlinjer. För 

övrigt var god se medföljande bilaga.  

§ 7.3 Rapport från Svenska MS-registret (SMSreg)  

Jan Hillert beräNar aN det för närvarande finns 16 990 MS paSenter i registret och 

täckningsgraden bedöms Sll 83%. Antalet registrerade paSenter fortsäNer aN Sllväxa linjärt 

med cirka 900 paSenter/år. Hillert informerar kring rollerna för de lokala koordinatorerna, 

regionsansvarigasamt verksamhetscheferna som är registeransvariga på lokal nivå. 

Koordinatorerna skall åka ut lokalt och kontrollera aN uppgiZerna som finns i registret är 

överensstämmande med journaluppgiZer.  

Jan Hillert rapporterar vidare kort kring följande: Graviditetsmodulen i SMS-registret är nu 

färdig. 90% av indikatorerna för de naSonella riktlinjerna finns redan i registret. Vid begäran 

av verksamhetschef genom IT kan man få direkt Sllgång Sll SMS-registret via siN 

journalsystem. Användandet av PER (paSentens egen registrering) varierar mycket över 

landet.  

§ 7.4 Rapport från LäkemedelsutskoNet 
LäkemedelsutskoNet har tagit fram ny behandlingsinformaSon kring många läkemedel samt 

uppdaterat alla checklistor för immunomodulerande behandlingar. YNerligare uppdatering 

kommer ske under kommande år. Delar av läkemedelsutskoNet har deltagit i upormandet av 

naSonella riktlinjer samt Läkemedelsverkets arbete med rekommendaSoner om 

läkemedelsbehandling vid MS. Var god se bifogad verksamhetsberäNelse. 



§ 7.5 Rapport från RedakSonella utskoNet 
Hemsidan har konSnuerligt uppdaterats avseende behandlingsrekommendaSoner och 

checklistor.  

§ 7.6 Rapport från SMSS forskningsnämnd  
Ingen redovisning sker. 

§ 7.7 Rapport från InsamlingssSZelsen för MS Forskning 
Ordförande Jan Lycke rapporterar från sSZelsen, som har som bestämt och varakSgt syZe aN 

främja och stödja vetenskaplig forskning, utvecklings- och förbäNringsarbeten inom vård och 

rehabilitering samt utbildning och spridning av informaSon om neuroimmunologisk sjukdom, 

företrädesvis MS. Magnhild Sandberg-Wollheim avgår som skaNmästare och Marcus Nyberg 

har föreslagits som ny styrelsemedlem och skaNmästare och svenska MS sällskapets årsmöte 

beslutar aN välja in Marcus Nyberg i styrelsen med uppgiZ som skaNmästare.  

Ekonomin är fortsaN god främst Sll följd av medel från ECTRIMS men det Sllkommer 

konSnuerligt gåvor från privatpersoner och läkemedelsföretag. Det prakSska kring givandet 

av gåvor håller på aN förenklas. SSpendier på sammanlagt 575 000kr Slldelas eZer mötet Sll 

Katharina Fink, Faiez Al Nimer (båda KS/KI, Stockholm) och Avadhesh Kumar Singh 

(Sahlgrenska, Göteborg) 

§ 7.8 Rapport från internaSonell representaSon  
Lou Brundin, Magnus Vrethem och Fredrik Piehl representerade SMSS vid ERCTRIMS årsmöte 

i samband med det senaste mötet. ECTRIMS har iniSerat flera typer av kurser och work 

shops ägnade aN sprida MS relevant kunskap Sll yngre forskare/kliniker och man har också 

iniSerat eN arbete med aN harmonisera riktlinjer mellan ECTRIMS och EAN, där Tomas 

Olsson ingår i arbetsgruppen. 

§ 8  RevisionsberäNelse 
Revisor Inger Boström meddelar skriZligt aN räkenskaperna är förda med ordning och 

noggrannhet. 

§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  
Revisor Inger Boström föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutar aN bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet.  

§ 10 Valberedningen framlägger siN förslag Sll styrelse för 2016  
Valberedningens förslag på styrelse 2016: 



Joachim Burman ny ordförande, fn 2 år i styrelsen  
Ellen Iacobeus ny vice ordförande, fn 1 år i styrelsen 

Marcus Axelsson ny ledamot i styrelsen med uppdrag som sekreterare 
Lille-Mor Jansson fortsäNer som kassör, fn 3 år i styrelsen  
Fredrik Piehl fortsäNer som ledamot i styrelsen, fn 4 år i styrelsen  
Magnus Vrethem fortsäNer som ledamot i styrelsen, fn 4 år i styrelsen  
Katharina Fink fortsäNer som ledamot, fn 2 år i styrelsen  
Sara Haghighi ny ledamot i styrelsen  

Richard Levi ny ledamot i styrelsen  
Macas Vågberg ny ledamot i styrelsen 

Inger Boström föreslås för omval som revisor. 

Lou Brundin, Magnus Vrethem och Fredrik Piehl fortsäNer som representanter i ERCTRIMS 

Mötets förslag på valberedning blir Ann-Marie Landtblom, Claes MarSn samt Anna Fogdell-

Hahn.  

§ 11 Val av ny styrelse för år 2016:  

• Ordförande Joachim Burman (fortsäNer i styrelsen men ny som ordförande) 

• Vice ordförande Ellen Iacobeus (fortsäNer i styrelsen men ny som vice ordförande) 

• Kassör Lille-Mor Jansson fortsäNer  

• Sekreterare Marcus Axelsson (ny styrelsemedlem) 

• Ledamöter Fredrik Piehl (fortsäNer) 

Magnus Vrethem (fortsäNer) 

Katharina Fink (fortsäNer) 

Sara Haghighi (ny styrelsemedlem) 

Richard Levi (ny styrelsemedlem) 

MaNhias Vågberg (ny styrelsemedlem) 

Årsmötet väljer Marcus Axelsson, Sara Haghighi, Richard Levi och Macas Vågberg som nya 

styrelsemedlemmar på två år.  

Inger Boström fortsäNer som revisor respekSve revisorssuppleant. 

Lou Brundin, Magnus Vrethem och Fredrik Piehl fortsäNer som representanter i ERCTRIMS 

Ann-Marie Landtblom, Anna Fogdell-Hahn och Claes MarSn fortsäNer som medlemmar i 

valberedningen. 



§ 12 Avtackningar  
Anders Svenningsson, Eva Månsson-Lexell, Clas Malmeström samt Petra Nilsson avgår från 

styrelsen och avtackas.  

§ 13 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

§ 14 Avslutande av mötet 
Ordförande Fredrik Piehl avslutar mötet. 

Vid protokollet 

Petra Nilsson 

Ordförande  Justeras   

Fredrik Piehl  Anna Fogdell-Hahn                           Katharina Fink 


