Protokoll svenska MS-sällskapets årsstämma 21-11- 25
Videomöte via gotomeeting

Deltagande ur styrelsen: Eric Gilland, ordförande, Lenka Novakova Nyrén, vice ordförande,
metodboksansvarig, Markus Axelsson, sekreterare, Sara Haghighi Mobarhan Smith, kassör,
Margret Saldner ledamot, Yumin Link, ledamot, Lucía Alonso-Magdalena, ledamot, webansvarig, Eva Lindström, ledamot, Susanna Hallberg, ledamot
46 medlemmar deltar under mötet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnas av Eric Gilland, ordförande
Val av mötesordförande: Eric Gilland, ordförande
Val av sekreterare för mötet: Markus Axelsson
Val av 2 justeringspersoner: Susanna Hallberg och Eva Lindström.
Dagordningen godkänns.
Mötet anser årsmötet har utlysts stadgeenligt.

Verksamhetsåret 2021 (föredragande). Verksamhetsberättelse för respektive utskott
finns bifogat i dokument Verksamhetsberättelse för svenska MS-Sällskapet
2021

7. Styrelsen (Eric Gilland, ordförande). Se verksamhetsberättelse.
8. Ekonomi (Sara Haghighi Mobarhan Smith, kassör). Saldo för föreningens kassa är
371 000 kr vid årsmötet. Det är en ökning på 19 000 kr jämfört med samma tid förra
året. Beslut fattas av årsstämman att utse Amalia Feresiadou, kassör och Susanna
Hallberg, ordförande som firmatecknare för svenska MS sällskapet tills vidare. Dessa
kan ensamma fungera som firmatecknare oberoende av varandra.

9.

Rehabutskottet (Ann Wickström) 4 möten har hållits under året. Arbete med
metodboken har fortsatt.
10. Läkemedelsutskottet (Jan Lycke) Se verksamhetsberättelse
11. MR-utskottet (Tobias Granberg) Se verksamhetsberättelse
12. Omvårdnadsutskottet (Margret Saldner) Utskottet har uppstartats. Ett 40-tal
sjuksköterskor har visat intresse och en styrgrupp på 8 personer har bildats. Man har
hållit 2 digitala möten och ett fysiskt.

13. MS forskningsfonden (Jan Lycke) Se verksamhetsberättelse. Jan Lycke (ordförande)
och Marcus Norberg (kassör) godkänns av årsmötet som firmatecknare och kan
oberoende av varandra fungera som firmatecknare.
14. MS forskningsnämnden (Peter Sundström) Arbete med två huvuduppgifterna har
fortgått under året. Man rekommenderar vilka som får anslag från MS-fonden och tar
ställning till lämpligheten i de ansökningar som inkommer för uttag av data ur
Neuroregistrets MS del.
15. Metodboken (Lenka Novakova Nyrén) Av metodbokens 24 kapitel är nu endast 5
inte uppdaterade. 4 av dessa 5 genomgår nu revision. För sexuell dysfunktion finns
ingen direkt plan i nuläget.
16. SMSS internationell representation Ingen närvarande.
17. MS-registret (Jan Hillert) Se verksamhetsberättelse
18. Redovisning av revisionsberättelsen (Sara Haghighi Mobarhan Smith). Inga
anmärkningar har inkommit.
19. Styrelsens beviljas ansvarsfrihet
20. Val av styrelse 2021: Markus Axelsson (6 år som sekreterare) och Sara Haghighi
Mobarhan Smith (6 år som kassör) avslutar sina styrelseuppdrag efter sina maximala
6 år. Evangelos Katsarogiannis avslutar efter 2 år som ledamot. Susanna Hallberg
inväljs som ordförande, Eva Lindström inväljs som sekreterare, Amalia Feresiadou
inväljs som kassör, Andreas Tolf inväljs som ledamot, Johan Mellergård inväljs som
ledamot och Eric Gilland inväljs som ledamot.
21. Val av valberedning 2021: Anne-Marie Landtblom, Snezana Josefovska och Magnus
Andersson väljs för ett år.
22. Val av revisor och revisorsuppleant 2021: Revisor: Sara Haghighi Mobarhan Smith
Revisorssuppleant: Jan Hillert
Övriga frågor

23. Medlemsavgiften beslutas till 0 kr 2022 eftersom sällskapets finanser tillåter det. Det
gäller även nya medlemmar.
24. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse för Svenska MS-Sällskapet 2021
Under 2021 har styrelsen haft följande sammansättning:
Eric Gilland, ordförande
Lenka Novakova, vice ordförande och Metodboksansvarig
Markus Axelsson, sekreterare
Sara Haghighi Moharban Smith, kassör
Margrethe Saldner, ledamot
Yumin Link, ledamot
Lucía Alonso-Magdalena, ledamot web-ansvarig
Eva Lindstrom, ledamot
Susanna Hallberg, ledamot
Evangelos Katsarogiannis, ledamot, Metodsboksansvarig

Styrelsens övergripande verksamhetsberättelse:
1/ Styrelsen har för sitt arbete genomfört sex kortare videomöten fördelat över året samt ett
heldags videomöte i september
2/ Det har i SMSS:s regi genomförts åtta föreläsningar kring MS på temat originalstudier
presenterat av unga forskare. Föreläsare har varit:
Susanna Hallberg, Hur kan vi hantera immunpåverkan av MS-behandling
Igal Rosenstein, Kappaindex och långtidsprognos av CSF NFL
Sofia Sandgren, Uppföljning av alemtuzumab
Anna He, Timing of high eficacy therapy in MS
Claes Malmeström, Minnes-B-celler
Martin Biström, riskfaktorer för MS
Björn Evertsson, uppföljning efter ocrelizumab versus rituximab, IgG och B-cells nivåer
Jan Hillert, COVID 19 risk vid MS
3/ Under Neurologidagarna i maj presenterades:
Kyla McKay Pediatric onset MS
Susanna Hallberg Immunmonitorering vid behandling med rituximab,
Jan Hillert MS big data,
Anders Svenningsson & Anna Cunningham Hur använder jag MS registret på bästa sätt i
kliniken?
Fredrik Piehl Modern MS behandling
2022 blir det eftermiddagen 17/5 under övergripande titeln: Svensk MS-behandling idag:
vinster, risker och lärdomar av Covid-19 pandemin

4/ Det har under året skett en kontinuerlig uppdatering av hemsidan inklusive:
•

•
•

nya dokument från läkemedelsutskottet avseende uppdaterade checklistor, nya
dokument och helt ny sektion om NMOSD samt uppdatering om SARS-CoV-2
inklusive vaccinationer.
Rapport från MS-registret om COVID 19
Nytt dokument i metodboken om fatigue vid MS, klart och presenteras idag.

5/ Det har genomförts MS-kurs (neuroimmunologi) för ST-läkare i SMSS:s regi även om
arbetet utförts av Anders Svenningsson med flera som planerar ytterligare kurs 2022.

6/ Det inrättas ett nytt utskott, Omvårdnadsutskottet, med ordförande Margrethe Saldner, för
att skapa nätverk för och fånga upp och driva frågor som tidigare drevs av MSsjuksköterskeförening, se separat presentation.

7/ förberedande kontakt har tagits med Socialstyrelsen för att SMSS skall ha möjlighet att
framföra åsikter inför omarbetning av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd multipel skleros.

Ekonomi
Intäkterna under 2021 (124 000 kronor) är i nivå med utgifterna (4 900 kronor). Aktuella
tillgångar är 371 000 kronor. Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet för räkenskapsåret, av
revisor Anna Cunningham.

Valberedningen för SMSS
Valberedningen består under 2021 av Anne-Marie Landtblom, Lillemor Jansson och Magnus
Andersson.

SMSS internationell representation
Ellen Iacobaeus har deltagit i ECTRIMS executive committee

Årsredovisning läkemedelsutskottet 2021
Läkemedelsutskottet har haft 3 telefonmöte. Utskottet är oförändrat och består av 8 ledamöter:
Jan Lycke (ordf), Katarina Fink, Anders Svenningsson, Joakim Hambraeus, Tomas Olsson,
Fredrik Piehl, Charlotte Dahle, och Petra Nilsson. Utskottet har publicerat övergripande
behandlingsrekommendationer för NMOSD och specifika rekommendationer för de 3 nya
NMOSD behandlingarna satralizumab, ekolizumab, och inebiluzumab. Under året har också
behandlingsrekommendationer för terifunomid, rituximab och natalizumab uppdaterats
liksom samtliga checklistor för provtagning och monitorering av de olika
sjukdomsmodifierande behandlingarna. Rekommendationer om SARS-CoV2 och MS
behandling och vaccination har uppdaterats senast 20210917. Nya rekommendationstexter om
ofatumumab, ponesimod och ozanimod är under slutbearbetning.

MR-utskottet 2021

MR-utskottet gjorde 2019 en omfattande revision av de Nationella rekommendationerna för
användning av MR vid MS och versionen som finns på hemsidan (version 2.1) är up-to-date.
Under 2021 med pandemin har inget särskilt möte hållits. Däremot har ordföranden
kontinuerligt gett stöd och svar på frågor från olika kliniker kring MR.

Utskottet består oförändrat jmf. 2021 av 6 ledamöter:
•
•
•
•
•
•

Tobias Granberg (ordförande, Karolinska)
Sara Haghighi (VGR)
Katharina Fink (Karolinska)
Yumin Link (Linköping)
Johan Mellergård (Linköping)
Anders von Heijne (Danderyd)

Under 2022 finns en ambition att arbeta kring rekommendationer av MR ryggmärg, vilket dock
är ett svårare område att ge generella råd kring.

Insamlingsstiftelsen För MS ForskningInsamlingsstiftelsen har under 2021 haft 4
telefonmöten varav ett varit årsmöte. Styrelsen är oförändrad och består av 7 ledamöter: Jan
Lycke, ordförande, Jan Ernerudh, sekreterare, Marcus Norberg, kassör, Karin Krantz, kansli,
samt övriga ledamöter Magnus Andersson, Fredrik Nilsson, och Frida Eriksson. Hemsidan
har uppdaterats löpande. Inbetalningar till stiftelsen kan göras via hemsidan, med hjälp av
kortbetalning, med swish och med månadsinbetalning via autogiro. Insamlingsstiftelsen finns
på Facebook med stor spridning och möjlighet till privata insamlingar. Et samarbetsavtal för
att underlätta gåvor och vid behov identifiera givare har tecknats med Fonus.
Insamlingsstiftelsen för MS Forskning har under 2021 via privata gåvor och avkastning på
förvaltat kapital erhållit ca 1100 000 SEK vilket möjliggjort att 750 000 kan delas ut i
forskningsbidrag 2021. Dessa medel har i enlighet med insamlingsstiftelsens ändamål gått till
fem vetenskapliga forskningsprojekt. Utdelning sker vid Svenska MS Sällskapets årsmöte 25
november 2021.

