Minnesant SMSS styrelsemöte nr 5 2022
Tisdag 18 oktober kl 16-17
Närvarande styrelsen:
Susanna Hallberg (SH)
Lenka Nováková Nyrén (LNN)
Eva Lindström (EL)
Amalia Feresiadou (AF)
Yumin Link (YL)
Johan Mellergård (JM)
Andreas Tolf (AT)
Lucía Alonso Magdalena (LAM)
Margrethe Saldner (MS)
Eric Gilland (EG)

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande för mötet
SH valdes till ordf för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
EL valdes till sekr för mötet
4 Val av justeringspersoner
LNN, MS valdes till justeringspersoner för mötet
5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
6 Föregående protokoll
Minnesanteckningar föregående Styrelsemöte 220921 lades till handlingarna
Förbättrade rutiner för justering av protokoll diskuterades
7 Medlemsregister, Laget.se, Go-to-meeting (SH, EL)
Diskussion kring val av platform för digitala möten. Vi började använda ”Go-to-meeting” före
pandemin. Har fungerat bra, men då det nu under pandemin kommit fram billigare och lika
väl fungerande alternativ (tex Zoom, Teams) beslutades att avsluta abonnemanget på ”Go-tomeeting”

8 Ekonomi (AF)
Fortsatt arbete inför byte av bank.
9 Hemsidan (LAM)
Lucia berättade att det är ca 1000 besök per månad på vår hemsida. Således välbesökt och
viktig del av vår verksamhet. Nytt kapitel om ”Fatigue” i Metodboken nu publicerat på
hemsidan.
10 Omvårdnadsutskottet (MS)
Fortsatt arbete med omvårdnadsfliken på hemsidan med bla dokument och länkar inom
omvårdnad vid MS
11 Utbildningar:videoföreläsningar och vårmöte (SH, AT)
Videoföreläsningar: Programmet rullar på med regelbundna videoföreläsningar. Andreas
presenterade arbetet med inbjudningar och påminnelser till videomötena via Laget.se.
Beslutades att på årsmötet ta in önskemål om föreläsningar/föreläsare till kommande tillfällen.
Neurologföreningens Vårmöte: Susanna har kontaktat de föreläsare som var aktuella vid det
inställda mötet 2022 om att presentera 2023. Inväntar svar. Förslag till rubrik för MSsällskapets eftermiddag 9 maj: ”Uppdatering om MS-behandling, vaccinationer samt NMO”.
12 SMSS årsmöte (SH)
Årets årsmöte 24/11 kommer att hållas i Svenska Läkarförbundets konferenslokaler. Agenda
och detaljer finns upplagt på MS-sällskapets hemsida.
Styrelsen kommer att föreslå till årsmötet att för 2023 behålla medlemsavgift 0 kr.
13 Ny styrelse 2022-23 (SH)
Margrethe har meddelat att inte ställer upp för omval - valberedningen informerad.
Valberedningen kommer eventuellt att behöva tillskott av ny medlem - förslag diskuterades.
14 Nästa möte
Årsmöte 24 november
Nästa styrelsemöte (tfn) dec/jan datum TBD
Mötet avslutades
Vid pennan
______________________
Eva Lindström
Justering
______________________
Lenka Nováková Nyrén

__________________________
Margrethe Saldner

