SMSS styrelsemöte nr 5 heldagsmöte
2020, torsdag 24:e september klockan 9:30-15:30
Digitalt (Go To meeting)
Deltagande ur styrelsen:
Eric Gilland, Lenka Nováková Nyrén (LNN), Markus Axelsson (MA), Evangelos
Katsarogiannis (EK), Yumin Link, Eva Lindström (EL), Lucia Alonso (LA), Sara Haghighi
Mobarhan Smith,

Deltagande Adjungerad:
Anne Wikström

1. Mötet öppnas
2. Val av sekreterare: MA
3. Val av justeringspersoner: EL, LNN
4. Godkännande av dagordningen: Ja
5. Föregående protokol: Godkännes
Rapporter

6. Medlemsregister (MA)
Registret fungerar nu. Mötet tar beslut om att teckna upp en löpande kostnad (1428 kr) för att
undvika reklam utskickat till medlemmarna. Vi kommer att ta upp som förslag på årsmötet
att gå tillbaka till löpande medlemskap från det förra året beslutade livstidsmedlemskap.
Främsta orsaken till det är prognosticerade vikande intäkter i framtiden vilket gör att
medlemsavgifter förväntas bli den främsta intäktskällan till sällskapet. Årsavgiften kommer
att beslutas varje år. Det föreslås också att ta ut en extra avgift för deltagande vid årsmötet.

7. Ekonomin - kassören (SHMS) Det diskuteras att gå över till brutet
räkenskapsår för att ha bokslutet klart till årsmötet men styrelsen väljer att
avvakta detta.

8. Uppdateringar av hemsidan? – nya dokument? (LA)
Styrelsen önskar dokument om siponimod med checklista. Det kommer att annonseras
på hemsidan för att nya och befintliga medlemmar skall registrera sig i nya
medlemsregistret.

Diskussionspunkter
9. Visioner om SMSS framöver
Det diskuteras vad som fungerar väl idag och vad som kan förbättras och vidareutvecklas.
Det råder enighet kring att hemsidan idag är mycket viktigt och fungerar som ett forum
för MS intresserade med rekommendationer från MS auktoriteter i Sverige.
Det finns en vilja att ha många medlemmar vilket och därför är det viktigt att vi
annonserar för medlemskap på hemklinikerna och via hemsidan.
Mötet beslutar att påbörja föreläsningar via länk i SMSS regi. Dessa skall bara vara
tillgängliga för medlemmar.
Mötet beslutar att LNN och EK utses till ansvariga för att metodboken regelbundet ses
över årligen och vid behov initiera en uppdatering. När behov finns för uppdatering
skapas en arbetsgrupp framförallt bestående av kompetenspersoner inom SMSS utskott.
Sådant arbete, beslutas under dagens möte, skall initieras för fatigue och sjukskrivningar.
Avseende MS-fatigue rekommenderas kontakt med Anne Wikström, Charlotte Dahle och
Sten Fredriksson och avseende sjukskrivning kontakt med Anne Wikström och Anders
Svenningsson.
SMSS skall bli mer relevant för andra personalgrupper. Valberedningen uppmanas att
försöka ta med fler personalgrupper i styrelsen.
LA planerar att arrangera en kurs för sjuksköterskor.

Kort skall bifogas medlemmarna i styrelsen. Tygpåsar med MS sällskapets logga skall tas
fram för medlemmar.
Bara SMSS medlemmar får vara med på årsmötet.

10.

Planering för årsmötet 26:e november

Jan Hillert utses till hedersmedlem. Mötet hålls digitalt. Det kommer att hållas under en
halvdag.

11.

Kommande möten

Årsmötet 26:e november.
Styrelsemöten 8 december och 23 februari.

12.

Mötet avslutas

