
 

Minnesant SMSS styrelsemöte nr 1 2022  

Tisdag 8 februari klockan 16-17 

Närvarande styrelsen: 

Susanna Hallberg (SH) 

Lenka Nováková Nyrén (LNN)  

Eva Lindström (EL) 

Amalia Feresiadou (AF)  

Margrethe Saldner (MS) 

Eric Gilland (EG)  

Yumin Link (YL) 

Johan Mellergård (JM)  

Andreas Tolf (AT) 

Förhinder: Lucía Alonso Magdalena (LLM)  

Kallade adjungerade – ej närvarande 

SMSS Internationell Repr Ellen Iacobaeus 

Ordf Läkemedelsutskottet Jan Lycke 

Ordf MR-utskottet Tobias Granberg 

Ordf Rehabutskottet Anne Wickström 

1. Val av ordförande för mötet 

SH valdes till ordf för mötet 

2. Val av sekreterare för mötet 

EL valdes till sekr för mötet 

3. Val av justeringspersoner 

JM, YL valdes till justeringspersoner för mötet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

5. Föregående protokoll 

Minnesanteckningar föregående Styrelsemöte 211216 lades till handlingarna   



 
Rapporter  

7e Omvårdnadsutskottet – Margrethe Saldner 

Det nystartade Omvårdnadsutskotten har fått egen flik på hemsidan. MS beskrev fokuseringen 

av arbetet i utskottet framöver såsom att vara ett stöd till MS-ssk i hela landet, anordna 

webinarier, webbank mm. 

 

7f Neuroregister – Jan Hillert inte närvarande 

Uppdatering pågår fortlöpande. Uppdatering av vaccinationsfliken pågår. 

 

8. Medlemsregister – Eva Lindström 

EL ska efterforska möjligheten att lägga in yrkeskategori direkt vid anmälan. 

9. Ekonomin - Amalia Feresiadou 

Styrelsen beslutade att utse Amalia Feresiadou (personnumer xxxxxx-xxxx) och Susanna 

Hallberg (personnummer: xxxxxx-xxxx) eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt 

företräda föreningen var för sig. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att 

företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och 

företagsanvändare i föreningens internetbank.  

10. Hemsidan –  

Omvårdnadsutskottet presenterar sig – se punkt 7e 

 

11. Neurologiveckan inställd 

Neurologiveckan i SNFs regi som var planerad att hållas i Uppsala i maj 2022 blir tyvärr 

uppskjuten. Planen är att den ska hållas i Uppsala 2023 istället. Orsak är osäkerheten med 

pandemirestriktioner i kombination med det pressade läget i sjukvården. Prel. plan från SNF 

är att man då 2023 ska hålla det program som var planerat till 2022. Neurologiveckan ersätts 

av en halvdag (eftermiddag) med digitala diskussioner 19/5 samt digitalt årsmöte. Vi stämmer 

av MS-sällskapets program igen i början av hösten. 

 

12. ST-kurs i neurologi  

Digitalt, kursledare Anders Svenningsson. Finns fortfarande platser kvar. Sprid gärna 

informationen bland ST-läkare och ST-studierektorer på era respektive sjukhus. 

13. Videoföreläsningar 

 

8/3  Dimetylfumaratbehandling vid MS – studie av biomarkörer, magnetresonansspektroskopi 

och prognos. Johan Mellergård. 

 

Diskussion kring förslag till kommande ämnen. 



 
 

 

14. Övriga frågor – Inga övriga frågor anmälda till dagens möte 

15. Nästa möte 

Vecka 14 – tisdag 5 april kl 16-17  

Vecka 22 – onsdag 1 juni kl 13-16 (halvdagsmöte) 

 

16. Mötet avslutas 

 

 

_______________________ 

Eva Lindström 

Mötessekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

________________________  __________________________ 

 

Johan Mellergård   Yumin Link 

 

 

 

 

 

 


