Protokoll från Svenska MS‐Sällskapets Årsmöte 131127, Hotell Arlandia.
§ 1 Ordföranden öppnar mötet.
Ordförande Anders Svenningsson har på grund av transportproblem ej anlänt och vice
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 att skriva årsmötets protokoll.
§ 4 Val av två justeringspersoner.
Anna Fogdell‐Hahn och Clas Malmeström väljs till justeringsmän.
§ 5 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkänns.
§ 6 Fråga om årsmötet har utlysts stadgeenligt.
Årsmötet har utlysts med stadgeenlig kallelse.
§ 7 Verksamhetsåret 2013
§ 7.1 Rapport från styrelsen inklusive föreningens ekonomi
Fredrik Piehl ger en sammanfattning av verksamhetsåret. Styrelsen har under det gångna
verksamhetsåret haft fem protokollförda telefonmöten. Tillsammans med
läkemedelsutskottet anordnade styrelsen den 14 maj MS‐sällskapets vårmöte som hade
temat ”MS‐behandling i praktiken”, vilket var ett välbesökt möte med givande diskussioner.
Styrelsen har även under 2013 tillsammans med utskottet för hemsidan och metodboken
fortsatt arbetet med uppdatering av MS‐sällskapets hemsida. Var god se även medföljande
bilaga.
Ekonomisk rapport enligt kassör Lille‐Mor Jansson:
Räkenskapsåret 1/11 2012 till 31/10 2013 ger ett saldo på 107 581 kr, i övrigt hänvisas till
bifogad revisionsrapport. Det diskuterades kring att vi inte har uppgifter kring vilka aktiva
medlemmar vi har och att det är svårt för medlemmar att betala in avgifter: vissa missar och
vissa betalar in dubbelt.
§ 7.2 Rapport från Rehabiliteringsutskottet
Eva Månsson rapporterar från utskottet. Under 2013 har rehabiliteringsutskottet bestått av:
Eva Månsson Lexell (Höör), Katarina Gustavsson (Stockholm), Ylva Nilsagård (Örebro) (avgått
under året), Ulrika Einarsson (Stockholm), Richard Levi (Umeå), Anette Forsberg (Örebro)

(tillträtt hösten 2013) och Åke Myhr (Stockholm) (tillträtt hösten 2013).
Utskottet har haft tre telefonmöten och ett fysiskt möte.
Rehabutskottets huvudfokus har varit att föra in de framtagna rehabvariablerna i MS‐
registret. Under hösten ha en liten klinisk test genomförts för att ta fram ett underlag till en
manual för registreringen. Utskottet har utfört en uppdatering av metodboksavsnittet
gällande rehabilitering och uppdatering avseende sjukgymnastik är på gång. Var god se även
bifogad verksamhetsberättelse.
§ 7.3 Rapport från Svenska MS‐registret (SMSreg)
Jan Hillert är ej närvarande under mötet men kommer senare under dagen. Han berättar att
det tillkommer allt mer data i registret, 800 nya patienter tillkommer per år och för
närvarande är 14 609 patienter registrerade. Det föreligger en beräknad 80% täckning och
det vinns en varierande datatäthet. Flera övriga neurologiska tillstånd registreras nu också i
underregister till neuroregistret. PER (patient egen rapportering) håller på att byggas ut men
finns redan till viss del tillgängligt. 4,5 miljoner kronor för neuroregistret har erhållits från
Socialstyrelsen.
På själva årsmötet diskuteras kring om arbetsgruppen för SMS‐registret skall utökas med fler
medlemmar.
§ 7.4 Rapport från Läkemedelsutskottet
Läkemedelsutskottet består av Jan Lycke (ordförande), Joakim Hambreaus, Pierre de Flon,
Tomas Olsson, My Bergkvist och Anders Svenningsson. Arbetet har fortgått med
rekommendationer och checklistor för immunomodulerande behandlingar till SMSS
hemsida. Delar av läkemedelsutskottet har varit aktivt i arbetet med att utforma nationella
riktlinjer för uppföljning av de kommande immunomodulerande läkemedlen. Det är SMSS
ambition att dessa skall kunna följas enligt samma principer som tidigare läkemedel mot MS
har gjorts, enligt den modell som tagits fram i IMSE‐studierna. Var god se även bifogad
verksamhetsberättelse.
§ 7.5 Rapport från Redaktionella utskottet
Ingen representation finns från utskottet på mötet.
§ 7.6 Rapport från SMSS forskningsnämnd
Oluf Andersen meddelar att det inkommit sex ansökningar i år. Endast registerstudier brukar
sällan utgöra något problem men det blir svårare med studier som kräver kontakt och
belastning av pat. Var god se även bifogad verksamhetsberättelse.
§ 7.7 Rapport från Insamlingsstiftelsen för MS Forskning
Styrelsen utgörs av Jan Lycke (ordförande), Jan Ernerudh (sekreterare), Magnhild Sandberg‐
Wollheim (skattmästare) samt övriga ledamöter Magnus Andersson, Frida Eriksson, Fredrik
Nilsson och Daniel Salzer. Eugen Steiner har lämnat styrelsen och stiftelsen söker en
ersättare. Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden varav ett utgjorts av årsmöte

och tre har varit telefonmöten. Avtal med web‐design firma skall tecknas för att skapa en
förbättrad och mer användarvänlig hemsida. Stiftelsen har annonserat i en tidningsbilaga
(temanummer med neurologisk anknytning). Var god se även bifogad
verksamhetsberättelse.
Skattmästare Magnhild Sandberg har en ekonomisk redogörelse och berättar att man får in
medel från anhöriga till MS patienter och att man försöker få in pengar från
läkemedelsindustrin men med varierande gensvar. Överskottet från ECTRIMS i Göteborg
2010 på 2,83 miljoner kronor har på ett år stigit till 3,36 miljoner kronor.
17 ansökningar till stipendier, för personer som är inom fem år efter disputation, har
inkommit. Utdelning sker till Xingmei Zang och Johan Öckinger, båda från Stockholm, på
årsmötet.
§ 7.8 Rapport från internationell representation
Vare sig Peter Sundström eller Tomas Olsson är närvarande.
§ 8 Revisionsberättelse
På grund av missförstånd föreligger ej någon revisionsberättelse. Beslut om att bilägga den
till årsmötesprotokollet för utskick till medlemmarna via nyhetsbrev.
§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Då revisionsberättelsen ej är klar kan frågan om ansvarsfrihet ej slutligt behandlas. Mötet
beslutar dock att ansvarsfrihet skall beviljas med förutsättningen att revisionsberättelsen
inte visar på avvikelser, se vidare § 11.
§ 10 Valberedningen framlägger sitt förslag till styrelse för 2014
Ann‐Marie Landtblom meddelar valberedningens förslag på styrelse 2014:
Anders Svenningsson skall avgå som ordförande och föreslås omväljas som ledamot, fn 4 år i
styrelsen
Fredrik Piehl avgår som vice ordförande och föreslås som ordförande, fn 2 år i styrelsen
Lille‐Mor Jansson föreslås omväljas som kassör, fn 2 år i styrelsen
Petra Nilsson föreslås omväljas som sekreterare, fn 4 år i styrelsen
Claes Martin avgår från styrelsen, fn 6 år i styrelsen
Lou Brundin avgår från styrelsen, fn 6 år i styrelsen
Eva Månsson Lexell föreslås för omval som ledamot, fn 4 år i styrelsen
Clas Malmeström föreslås för omval som ledamot, fn 4 år i styrelsen
Magnus Vrethem föreslås för omval som ledamot, fn 2 år i styrelsen
Anna Fogdell‐Hahn fortsätter som ledamot då hon 2012 valdes för 2 år, fn 3 år i styrelsen
Joachim Burman föreslås väljas in som vice ordförande
Katharina Fink föreslås väljas in som ledamot
Tomas Olsson och Peter Sundström föreslås för omval som representanter för ECTRIMS.
Inger Boström föreslås för omval som revisor och Richard Levi som revisorssuppleant.

Ann‐Marie Landtblom och Margareta Saldner föreslås för omval i valberedningen.
Mötet diskuterar om valberedningen skall utökas med ytterligare medlemmar, enligt
stadgarna får valberedningen ha högst tre medlemmar. Mötets förslag på valberedning är
Ann‐Marie Landtblom, Claes Martin och Erik Kristensson.
§ 11 Val av ny styrelse för år 2014:






Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Fredrik Piehl på två år
Joachim Burman på två år
Lille‐Mor Jansson på två år
Petra Nilsson på två år
Clas Malmeström på två år
Eva Månsson‐Lexell på två år
Magnus Vrethem på två år
Anders Svenningsson på två år
Clas Malmeström på två år
Magnus Vrethem på två år
Anna Fogdell‐Hahn fortsätter
Katharina Fink på två år

Revisionsberättelsen (när den är färdigställd) läggs ut på hemsidan och påminnelse kring det
skickas via nyhetsbrev till sällskapets medlemmar, som har möjlighet att svara inom en
vecka. I det fall ansvarsfrihet för den förra styrelsen ej kan beviljas måste ett nytt möte
anordnas för att välja en ny styrelse, då majoriteten av den nya styrelsen är medlemmar av
den gamla styrelsen.
Tomas Olsson och Peter Sundström fortsätter som ECTRIMS representanter.
Inger Boström och Richard Levi fortsätter som revisor respektive revisorssuppleant.
Ann‐Marie Landtblom fortsätter som medlem i valberedningen och Erik Kristensson och
Claes Martin väljs in.
§ 12 Avtackningar
Lou Brundin och Claes Martin avtackas som styrelsemedlemmar.

§ 13 Övriga frågor
Det diskuteras att sällskapet bör ta ett större ansvar för MS‐utbildning, icke bolagssponsrad,
av yngre neurologkollegor. Tillsammans med neurologföreningen skall MS‐sällskapet liksom
övriga specialistföreningar inom neurologin ha en halvdagsutbildning kring MS i samband
med neurologföreningens vårmöte. Joachim Burman har varit med i utredning via
Socialstyrelsen kring vilka SK‐kurser som behövs, och beträffande MS skulle det kunna ingå i
kursen ”Neuroinflammatoriska sjukdomar i CNS”. Det rapporteras att Jan Lycke har planer på
att anordna en SK‐kurs om MS och Lotta Dahle och Clas Malmeström planerar en
Neuroimmunologikurs 2015.

