SMSS styrelsemöte
GoToMeeting nr 2 2020, 2/4 klockan 16-17
Närvarande styrelsen: Gilland (EG), Lenka Novakova Nyhrén, Markus Axelsson (MA), Sara Haghighi
Mobarhan Smith (SHMS), Ellen Iacobaeus (EI), Yumin Link, Lucia Alonso (LA), Eva Lindström, Susanna
Hallberg (SH) och Evangelos Katsarogiannis
Närvarande adjungerade: Jan Hillert (JH), Tobias Granberg (TG) och Anne Wickström (AW)
1. Mötets öppnande EG öppnar mötet.
2. Justeringspersoner EI, SH
3. Dagordningen godkänns
Rapporter
4. Ekonomin - kassören (SHMS)
262 000 SEK är samlade resurser. Med tanke på pågående COVID-19 pandemin kommer
neurologiveckan att ställas in. Det innebär att SMSS inte kommer att intäkter under året blir ytterst
ringa.
Det finns önskemål om brutet räkenskapsår. För det krävs stadgeändring och ett beslut på årsmötet.
Ärendet bordläggs till dess.
5. Forskningsfonden
Ingen närvarande från forskningsfonden.
6. Rehabutskottet (AW)
Diskussion avseende dokumentation av gångförmåga och finmotorik i neuroregistret. Värdefullt
avseende information till intyg och för utvärdering av läkemedel. Förslag om 25 foot walk test och 9
hole peg test. Diskuteras vidare på kommande möte.
7. Läkemedelsutskottet (JL)
Ingen närvarande från läkemedelsutskottet.

8. SMS reg (JH)
Ny flik för registrering av kända COVID-19 MS-patienter till införs i MS registret. Data kring
vårdbehov, läkemedel mm kommer att läggas in i registret. Ett fåtal fall kända fall finns ännu känt i
Sverige. Det finns inga sammanställda data.
9. MR-utskottet (TG)
Rapport från radiologin i Stockholm. Stora omprioriteringar och neddragningar sker inom MRT
verksamheten i Stockholm. Icke absolut nödvändiga undersökningar skjuts på. Det gäller också vissa
vetenskapliga studier.
Diskussionspunkter
10. Eftersom neurologiveckan inställs kommer inte det behövas några insatser från SMSS och det
kommer inte heller inbringa några intäkter. Därför diskuteras formatet för årsmötet 201126
avseende lokaler och kringkostnader.
11. Vi fortsätter med GoTo meeting för kommande styrelsemöten. Det kan också användas vid
utskottens möten. Eftersom vi enbart har en licens skall man ha mailkontakt med EG innan möte så
att inte fler utskott bokar samtidigt.
12. Mötestider 2020
GoTomöte 20200602, Heldagsmöte styrelsen 20200924, Årsmöte 20201126.
13. Mötet avslutas

