Minnesanteckningar SMSS styrelsemöte nr 7 2021
Torsdag 16 december klockan 16–17
Närvarande styrelsen: Susanna Hallberg (SH), Eva Lindström (EL), Amalia Feresiadou
(AF), Lucia Alonso Magdalena (LA), Margrethe Saldner (MS), Eric Gilland (EG), Yumin
Link (YL), Johan Mellergård (JM), Andreas Tolf (AT)
Närvarande adjungerade: Ellen Iacobaeus EI (SMSS Internationell Representation),
Tobias Granberg TG (ordf MR-utskottet), Anne Wickström AW (ordf Rehabutskottet)
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande för mötet :SH
3 Val av sekreterare för mötet: EL
4 Val av justeringspersoner: YL och LA
5 Godkännande av dagordningen: godkänns
6 Föregående protokoll: Protokoll från styrelsemöte 211019 och årsmöte 212225 är
justerade och godkända
7 Rapporter
7a ECTRIMS internationell representation (EI) – Intensivt arbete ECTRIMS executive
committee inkl. ny hemsida, genomförda och planerade ”focused workshops”,

ESTRIMS/EAN guidelines, position papers mm. ECTRIMS 2022 oktober i Amsterdam
planeras som ”hybrid”, dvs både onsite och online (om pandemin så tillåter).
7b Läkemedelsutskottet – ingen representation vid dagens möte
7c MR-utskottet (TG) – Planer för två utskottsmöten under 2022 och planerat arbete
kring ryggmärg.
7d Rehabutskottet (AW) – Avvaktat med att uppdatera Rehabkapitlet i Metodboken tills
arbetet med uppdateringen av SoS riktlinjer är klart. AW arbetar tillsammans med
Charlotta Dahle vidare med Fatigue-kapitlet i Metodboken.
7e Omvårdnadsutskottet (MS) – Nybildat utskott – fn har ca 40 ssk visat intresse.
Styrgrupp på 8 personer. Egen flik på hemsidan planeras
7f Neuroregister - ingen representation vid dagens möte
8 Medlemsregister (EL) – Kort redogörelse för ”Laget.se”. Fungerar väl.
9 Ekonomi (AF) – SH och AF nya firmatecknare. AF har planerat möte med avgående
kassör Sara Haghighi Mobarhan Smith (SHMS) för överlämning. SHMS har erbjudit sig
att stötta i början. Professionell bokföringshjälp finns också att tillgå.
10 Hemsidan (LA) – Det finns möjlighet att skapa en lösenordskyddad sida för
videoföreläsningar via ett konto i Youtube eller Vimeo. Beslutades att göra det. Dock
viktigt att stämma av med alla presentatörer inför deras föreläsningar så att de får
möjlighet att ha synpunkter om det är bilder de inte vill dela eller de inte vill bli
inspelade under föreläsning. Presentationer ligga uppe max 6 månader från
presentationsdatum.
LA ber Nick lägga in separat flik för videoföreläsningar
Uppdatering gjord på hemsidan om omvårdnadsutskottet och nya styrelsen.
Det finns också möjlighet att monitorera hur mycket hemsidan används genom Google
Analytics, det behövs ett gmail konto för ändamålet. Överenskommelse om att gå vidare
med et, LA skapa ett särskilt konto och kontaktar Nick.
Diskussion om utskick till medlemmarna när nya dokument publiceras på hemsidan.
Beslut om att LA meddelar EL när det blir aktuellt för utskick via medlemsregistret.

11 Uppföljning efter årsmötet – Uppskattat möte, fungerade väl.
12 Medlemsenkät på laget.se (SH) – En del synpunkter inkommit. Diskuterades att
medlemmar kan ha känt sig hämmade av att man inte kunde lämna in synpunkter
anonymt. Diskuterades att ev. upprepa enkät vid tillfälle längre fram men inget beslut.
13 Videoföreläsningar (SH) – Program planerat tom mars-22. SH och AF valda till
ansvariga för videoföreläsningar – bra med brett kontaktnät olika delar av landet.
14 Program Neurologiveckan Uppsala 17–20 maj 2022 (SH) – ”Svensk MS-behandling
idag: vinster, risker och lärdomar av COVID-19-pandemin” Schemat spikat och
föreläsare har tackat ja.
15 Övriga frågor
-

MS-forum på sin hemsida angivit SMSS som samarbetspartner med länk på
SMSS hemsida. Diskuterades och beslutades att länka på vår hemsida men
tydliggöra att vi inte är samarbetspartner.

-

Metodboken – Lenka (LN) är kvar som ansvarig. Enl. uppgift från LN behövs
inte någon ytterligare ansvarig fn.

16 Nästa möte
Vecka 6 – tisdag 8 februari kl 16-17
Vecka 14 – tisdag 5 april kl 16-17
Vecka 22 – onsdag 1 juni kl 13-16 (halvdagsmöte)
Mötet avslutades
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