Svenska MS Sällskapets årsmöte 091125
§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 Karin Lycke och Jonatan Salzer.
§5 Dagordningen fastställdes.
§6 Årsmötet bedömdes vara stadgeenligt utlyst och kallat.
§7 Verksamhetsåret 2009, liksom styrelsens och utskottens sammansättning, redovisades
enligt ”Verksamhetsberättelsen för Svenska MS Sällskapet 2009”.
-

-

-

Rapport från rehabutskottet, Ulrika Einarsson (UE), redovisades enligt
verksamhetsberättelsen. UE beskrev utskottets verksamhet under året med fortsatt
implemnetering av konsusdokumentet Rehabilitering vid MS, som även presenterats
vid en seminarieserie i SVT 24. Årets hedersledamot har utsetts och med anledning av
detta inbjudits att hålla en föreläsning vid Sällskapets vårmöte 18 maj 2010, där ett
parallellseminarium angående rehabilitering vid MS planeras går av stapeln.
Rapport från SMS, Jan Hillert (JH), redovisades enligt föreningens
verksamhetsberättelsen och enligt SMSreg Årsrapport 2008-2009. Den senare finns
tillgänglig på SMSreg´s hemsida. SMSreg fortsätter att öka med cirka 1000 patienter
per år, ännu syns inga tecken till avmattning i registrets tillväxt. Per 090923 fanns
10 322 patienter registrerade. Alla län och alla sjukhus i landet är nu representerade i
registret. SMSreg har under året erhållit en ny teknisk plattform (Compos) och ett nytt
gränssnitt gentemot användarna, samt anställt en person halvtid som koordinator;
Karin Lycke (karin.lycke@ki.se). Arbetet med att implementera nya Dynamiska
rapporter pågår. Vidare deltar SMSreg i Socialstyrelsens KUR-projekt (Klinisk
Utveckling via Register; förbättring av sjukvård och forskning med hjälp av
kvalitetsregister). 091113 blev SMSreg inspekterade av Datainspektionen utan
allvarlig kritik. SMSreg´s framtidsfrågor beskrevs; 1) registrets anpassning för att
kunna utvärdera vårdkvalitet, 2) ge underlag för sjukhusadministrativa uppgifter, 3)
expansion av registret till övriga nordiska länder, varav samtalen med Island kommit
längst, 4) expandera registret till att omfatta andra neurologiska diagnoser, i första
hand Guillain-Barré Syndrom.
Rapport från Läkemedelsutskottet, Anders Svenningsson (AS), redovisades enligt
verksamhetsberättelsen.
Rapport fr redaktionella utskottet, Fredrik Walentin/Peter Sundström/Jan Fagius
(FW/PS/JF), redovisades enligt verksamhetsberättelsen.
Rapport från SMSS forskningsnämnd (Oluf Andersen), redovisades enligt
verksamhetsberättelsen. Intresset för att utföra forskning baserad på SMSreg ökar
successivt. Under 2009 har sex ansökningar inkommit till forskningsnämnden.
Rapport från ECTRIMS Council Meeting, Jan Lycke (JL), redovisades enligt
verksamhetsberättelsen. Tomas Olsson och JL representerar SMSS i ECTRIMS
council meeting. Kommande ECTRIMS kongressorter är 2010 Göteborg, 2011
Amsterdam, 2012 Lyon och 2013 Köpenhamn. Planeringen för ECTRIMS i Göteborg
pågår. Programkommittén består av Oluf Andersen, Lou Brundin, Sten Fredrikson,

Jan Hillert, Ann Marie Landtblom, Jan Lycke, Petra Nilsson, Tomas Olsson och
Anders Svenningsson.
- Rapport om Forskningsfonden, Jan Lycke (JL), redovisades enligt
verksamhetsberättelsen. Ansökan är inlämnad till Länsstyrelsen i Göteborg av stiftaren
Jan Lycke. Magnhild Sandberg-Wollheim är utsedd till stiftelsens förvaltare. Därtill är
6 ledamöter utsedda, varav två är neurologer.
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
§8 Kassören Ulrika Einarsson redovisar bokslutet. Huvudsakliga intäktskällor är
medlemsavgifter (som inför 2009 höjts till 200 kr), överskott från årsmötet och överskott från
stipendieannonsering på hemsidan. Räkenskapsåret resultat var +34 453,90 kr och saldot vid
räkenskapsårets slut 64 909,13 kr.
Den ekonomiska redogörelsen läggs till handlingarna.
§9 Revisor (Jan Fagius) sammanfattar revisionsberättelsen och godkänner
resultatredovisningen.
§10 Årsmötet beslutar att på revisors (JF) förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§11 Valberedningens ordförande Anne-Marie Landtblom meddelar att sex ledamöter avgår ur
styrelsen i enlighet med föreningens stadgar;
Jan Hillert, Petra Nilsson, Tomas Olsson, Fredrik Walentin, Anne Wickström och avgående
ordförande Peter Sundström avtackades.
§12 Valberedningens förslag till ny styrelse för år 2010 godkändes;
Lou Brundin, ordförande – omval 2 år (2 år i styrelsen)
Anders Svenningsson, vice ordförande – nyval 2 år
Ulrika Einarsson, kassör – behöver ej omväljas (3 år i styrelsen)
Claes Martin, sekreterare – omval 2 år (2 år i styrelsen)
Ledamöter:
Cecilia Ahlgren – nyval 2 år
Eva Carlander – nyval 2 år
Martin Gunnarsson – nyval 2 år
Malin Hansson – omval 2 år (2 år i styrelsen)
Eva Lexell – nyval 2 år
Clas Malmeström – nyval 2 år
Revisor: Jan Fagius
Revisorssuppleant: Richard Levi
§13 Till valberedning valdes Anne-Marie Landtblom, ordförande (omval), Lotta Dahle
(nyval) och Marianne Sandström (omval).
§14 Inga övriga frågor.
§15 Mötet avslutas.
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