
Protokoll	  SMSS	  styrelses	  möte,	  telefonmöte	  

	  2017-‐05-‐30	  

	  

Deltagande:	  Joachim	  Burman	  (JB),	  Markus	  Axelsson	  (MA),	  Ellen	  Iacobaeus	  (EI),Lillemor	  
Jansson	  (LJ),	  Fredrik	  Piehl	  (FP),	  Mattias	  Vågberg	  	  	  	  

Ej	  deltagande:	  Jan	  Hillert	  (JH),	  Tomas	  Olsson	  (adjungerad),	  Sara	  Haghighi,	  Magnus	  Vrethem,	  
Richard	  Levi,	  Katharina	  Fink,	  och	  Fredrik	  Walentin	  (adjungerad),	  Jan	  Lycke	  (adjungerad).	  

	  

§	  1	  Mötets	  öppnande	  
Ordförande	  JB	  förklarar	  mötet	  öppnat.	  

§	  2	  Val	  av	  justeringsperson	  
Till	  justeringspersoner	  väljs	  LJ	  och	  EI.	  	  

§	  3	  Godkännande	  av	  dagordningen	  
På	  förhand	  utskickad	  dagordning	  godkänns.	  	  

§	  4	  Genomgång	  av	  föregående	  mötesprotokoll/övrigt	  	  	  	  	  	  	  
Inga	  behov	  av	  kompletteringar/ändringar	  framkommer	  vid	  genomgång	  av	  föregående	  
protokoll.	  	  

§	  5	  Ekonomin	  
Kassören	  (LJ)	  	  rapporterar	  nuvarande	  ekonomi	  i	  balans.	  Påtalas	  behovet	  av	  att	  
medlemsavgifterna	  betalas.	  	  

	  
§	  6	  Forskningsfonden	  
JL	  är	  inte	  närvarande.	  Ingen	  rapport	  inkommer.	  

§	  7	  Rehabutskottet	  	  	  

Inget	  att	  rapportera.	  

§	  8	  Läkemedelsutskottet	  	  

JL	  inte	  närvarande.	  Ingen	  rapport	  inkommer.	  	  

§	  9	  Svenska	  MS-‐registret	  	  
JH	  är	  ej	  närvarande.	  	  Ingen	  rapport	  inkommer.	  	  
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§	  10	  MR	  utskottet.	  	  
	  Diskuteras	  införande	  av	  atrofimått	  i	  MS	  registret.	  Ingen	  konklusion	  avseende	  detta	  finns	  
ännu.	  

	  	  	  	  

§	  11	  Övriga	  frågor	  	  	  
Programmet	  för	  MS	  delen	  under	  neurologiveckan	  diskuteras.	  Det	  har	  inkommit	  generellt	  
positiv	  feedback	  på	  programmet	  och	  insatserna	  av	  föreläsarna	  från	  deltagare	  och	  
arrangörer.	  

Läkemedelsbolaget	  Genzyme	  planerar	  uppstartandet	  av	  ett	  forskningsstipendium.	  Summan	  
planeras	  bli	  ca	  200	  000	  kronor.	  Det	  diskuteras	  hur	  en	  stipendiekommite	  skall	  utformas	  och	  
det	  beslutas	  att	  fråga	  JL	  om	  forskningsfondens	  ledamöter	  kan	  anta	  sig	  detta	  utvidgade	  
uppdrag.	  Det	  föreslås	  att	  prioritera	  odisputerade	  forskare	  	  med	  fokus	  på	  klinisk	  forskning.	  

Enkäten	  till	  MS-‐sjuksköterskorna	  är	  under	  pågående	  och	  planeras	  klar	  till	  nästa	  möte.	  

Det	  diskuteras	  också	  omval	  och	  inval	  av	  ledamöter	  till	  styrelsen	  inför	  årsmötet.	  Det	  
diskuteras	  också	  val	  av	  eventuella	  hedersmedlemmar.	  Dessa	  frågor	  diskuteras	  	  vidare	  vid	  
nästa	  möte.	  	  

	  	  	  

	  

Nästa	  möte	  tidsbestäms	  inte	  men	  planeras	  andra	  halvan	  av	  augusti	  i	  FPs	  privata	  bostad.	  

	  

Vid	  protokollet	  

	  

Markus	  Axelsson	  

	  

	  

Ordförande	  	   	   	   Justeras	  

	  

	  

Joachim	  Burman	  	  	   	   	   	  Ellen	  Iacobaeus,	  Lillemor	  Jansson	  	  
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