
Svenska MS-Sällskapets årsmöte 2005-11-30
Stockholm City Conference Centre, Stockholm

§ 1
Svenska MS Sällskapets ordförande, Jan Lycke, hälsade medlemmarna välkomna
och förklarade mötet öppnat

§ 2
Till mötesordförande valdes Jan Lycke

§ 3
Till mötessekreterare valdes Yvonne Daving

§ 4
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Kristina Gottberg och
Anders Svenningsson

§ 5
Dagordningen för mötet godkändes

§ 6
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst

§ 7
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen, den ekonomiska rapporten med
bokslut för 2005 korrigerades (se § 8) och verksamhetsberättelsen kunde därefter
godkännas i sin helhet.

§ 8
Kassören, Anne-Marie Landtblom redovisade Sällskapets ekonomiska rapport per
051113: intäkterna november 2004 - november 2005 var 7193 kronor, varav 6300
kronor var medlemsavgifter, och utgifterna under samma period uppgick till 67 912
kronor. Årets resultat var – 60 719, saldot 96 131. Framhölls att framtida
sponsoravtal med läkemedelsindustrin måste specificeras med tydliga ändamål och
budget i enlighet med gällande avtal mellan Läkemedelsindustri-föreningen och
Landstingsförbundet. Årsmötet godkände den ekonomiska rapporten, bokslutet och
förslag till budget för 2006.

§ 9
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2005 godkändes. De hade funnit
föreningens räkenskaper i god ordning, det fanns inga anmärkningar.

§ 10
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

§ 11
Godkändes valberedningens förslag till ny styrelse för år 2006:
Ordförande Jan Hillert, nyval 2 år



Vice ordförande Peter Sundström, nyval 2 år
Sekreterare Anne Wikström, nyval 2 år
Kassör Anne-Marie Landtblom, omval 1 år
Övriga ledamöter Kristina Gottberg, omval 1 år
Petra Nilsson, omval 1 år
Tomas Olsson, omval 1 år
Fredrik Walentin, omval 1 år
Anna-Karin Wärme, nyval 2 år
Jan Lycke, nyval 2 år

Valberedningens ordförande föreslog att man skall se över stadgarna för
styrelseuppdragens längd. Dessa skall enligt stadgarna vara 2 år. Föreslogs att de
förlängs. Det kommenterades att inte hänsyn tagits till yrkesrepresentationen i
styrelsen. Sällskapets stadgar tar endast upp den geografisk representation i
styrelsen. Om en stadgeändring ska göras beträffande styrelseuppdragens längd
respektive yrkesrepresentationen i styrelsen så ska en skriftlig ansökan göras inför
nästa årsmöte i enlighet med nuvarande stadgar.

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

Utskotten utses av styrelsen och förändringar beslutas av styrelsen.

§ 12
Årsavgiften för 2006 á 100 kronor föreslogs oförändrad, vilket godkändes av
årsmötet.

§ 13
Kassören Anne-Marie Landtblom samt ordförande Jan Hillert äger rätt att var för sig
teckna föreningens firma.

§ 14
Rehabutskottet:
Ordföranden, Ulrika Einarsson rapporterade att utskottet under verksamhetsåret
2005 arbetat med rehabinventeringen och att planer för ett rehabseminarium
påbörjats. Kontakter har förts med det redaktionella utskottet angående Metodboken.

§ 15
Läkemedelsutskottet:
Ordföranden, Tomas Olsson rapporterade om utskottets arbete. Fortfarande oklart
hur det går med MS-behandlingen; Tysabri. Ev. kan behandlingen bli aktuell som
monoterapi. Utskottets ordförande lämnar sin plats till förfogande.

§ 16
Redaktionellt utskott:
Fredrik Walentin meddelade att Metodboken finns i sin helhet på hemsidan. Vidare
diskussion kommer att föras om NHR MS bok ska ges ut som nätversion.

§ 17



Jan Lycke rapporterade från ECTRIMS generalförsamling oktober 2005 i Tessaloniki.
3600 deltagare fanns på plats. Det framkom bl.a att ECTRIMS vill expandera sin
verksamhet i utbildningsfrågor. Düsseldorf kommer att arrangera ECTRIMS 2009.

§ 18
Beslutades att Jan Lycke som representant för Svenska MS Sällskapet går vidare
med att ansöka om att arrangera ECTRIMS i Göteborg 2010.

§ 19
Mötet beslutade att ge Jan Lycke i uppdrag att gå vidare med att bilda och registrera
en stiftelse och forskningsfond för MS forskning.

§ 20
Inga övriga frågor

§ 21
Förklarade ordföranden årsmötet för Svenska MS Sällskapet avslutat.
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