Protokoll SMSS årsmöte 18-11-28 SAS Radisson Blue Sky City, Arlanda
________________________________________________________________
Närvarande styrelsen (närvarande):
Ellen Iacobaeus (EI)
Eric Gilland (EG)
Therese Pollack (TP)
Markus Axelsson (MA)
Joachim Burman
Katharina Fink (KF)
Sara Haghighi Mobarhan Smith (SH)
Yumin Link
Lucia Alonso
Eva C Lindström
Närvarande kallade adjungerade:
Lou Brundin
Tobias Granberg (TG)
Jan Lycke (JL)
Tomas Olsson
Anne Wickström (AW)
Oluf Andersen
Peter Sundström (via telefonlänk)
1. Mötets öppnande: Ordförande EI förklarar mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande: EI väljs till mötets ordförande.
3. Val av sekreterare för mötet MA väljs till sekreterare för mötet.
4. Val av 2 justeringspersoner: EG och KF väljs till justeringspersoner.
5. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkänns enhälligt.
6. Fråga om årsmötet har utlysts stadgeenligt: Årsmötet godkänns som
stadgeenligt.
Verksamhetsåret 2018
Rapport från:
7. Styrelsen (EI) Det har hållits styrelsemöten i form av 3 telefonmöten och 1
internat under året. Det hölls en halvdag under neuroveckan under temat
aggressiv MS.
Speciellt fokus har lagts på att utreda konsekvenserna av att
läkemedelsförsäkringen inte täcker skador orsakade vid systematiskt bruk av off
labelbehandling där registrerat läkemedel finns att tillgå. Läkemedelsverket

planeras göra en risk nytta analys. SMSS har utformat ett standardbrev som
varje förskrivare av MabThera kan skicka till sin arbetsgivare. Här efterfrågas
ett skriftligt godkännande från respektive verksamhetsledning som stöd. Ny
hemsida har skapats och MeetX® har tagit över uppdraget. Det har diskuterats
en MS-kurs i neurologi där externt företag planeras arrangera kursen i
Stockholm 2019.
8. Ekonomi (TP) Det är god balans i ekonomin. Balansräkningen står på +
118 320 SEK. Största utgift är skötsel av hemsidan och årsmötet. Kassör ska
bytas och stämman föreslår att ny kassör blir Sara Haghighi Mobarhan Smith
(SH) vilket accepteras enhälligt av stämman. SH tillges därmed fullmakt som
kassör och är, jämte styrelseordförande (EI), firmatecknare för SMSS.
9. Rehabutskottet (AW) Man har inte haft några telefonmöten under året.
Planeras fortsättas arbetet med att införa kognitiva tester, arbetsförmåga och
fysisk aktivitet i neuroregistret.
10. SMS reg (JH) Presenterar förinspelad rapport via video. > 20000 patienter
har nu inkluderats i registret. Neuroregistret har 10 delregister. 79,5 % av MS
patienterna är inkluderade. Det föreligger fortfarande problem med att få
ekonomin i balans och alternativa intäkt planeras.
Post approval saftey studies (PASS) studier kan säljas till industrin. Det kommer
att innebära krav på bättre biverkningsrapportering. Det kommer kräva bättre
biverkningsrapportering framförallt vad gäller benigna. Årsmötet godkänner
detta.
11. Läkemedelsutskottet (JL) 1 telefonmöte har hållits. Checklistorna på SMSS
hemsida är nu uppdaterade. Det diskuteras om HIV testning skall göras vid start
av Mavenclad. Årsmötet beslutar att avvakta detta. Pierre de Flon går ur
läkemedelsutskottet och Petra Nilsson och Fredrik Piehl föreslås väljas in.
Årsmötet godkänner detta.
12. MR-utskottet (TG) Inga möten har hållits under året. Deltagande är TG, von
Heine och Mellergård. Det efterfrågas större lokalt deltagande.
13. Insamlingsstiftelsen for MS forskning (JL) Det delas ut 600 000 kr totalt.
Dessa fördelas på tre likstora projekt. Stipendierna erhålls av Hallberg,
Tedeholm och Fernandes.
14. MS sjuksköterskeföreningen ligger vilande.

18. Redovisning av revisionsberättelsen av EI. Det har varit problem med att
fakturor i pappersform förkommit. Detta problem kommer att rättas till.
Balansräkningen är godkänd av revisor.
19. Styrelsens beviljas ansvarsfrihet
20. Följande styrelse väljs för 2019.
Ellen Iacobaeus; ordförande
Eric Gilland; vice ordförande
Markus Axelsson; sekreterare
Sara Haghighi Mobarhan Smith; kassör
Joachim Burman
Katharina Fink
Yumin Link
Lucia Alonso
Eva C Lindström
Therese Pollack
21. Val av valberedning 2019 Clas Martin går ur valberedningen och Lillemor
Jansson väljs in.
22. Val av revisor 2019 Inger Boström väljs som revisor.
23. Fastställande av medlemsavgift 2019 200 kr.
24. Övriga frågor Extern firma anlitas för att se över medlemslistan. Godkänns
av årsmötet.
25. Mötet avslutas

Sekreterare
Markus Axelsson

Justeras
Eric Gilland
	
  

Katharina Fink

