
SNEMA årsmöte - interna diskussioner  
Plats: Uppsala Akademiska sjukhuset 
Datum: 2016-03-16 

Närvarande vid de interna diskussionerna:  Göran Solders, Håkan Askmark, Ingela Nygren, 
Charlotte Dahle, Rayomand Press, Johan Widenfalk, Istvan Ferencz, Albert Hietala, Kristin 
Samuelsson, Hasan Balcin, Ana Radovic, Dimitrios Avramidis, Kristina Lidström, Ivan 
Kmezic, Humberto Skott, Mathias Andreasson, Johan Jakobsson 

Dagordningen: 
§1  Val av mötesordförande: Rayomand Press 

§2  Val av sekreterare: Kristin Samuelsson 

§3  Val av justeringsmän för mötet: Johan Widenfalk och Albert Hietala 

§4  Dagordning presenteras och godkänns 

§5  Mötet utlyses i enlighet med stadgarna, som även finns anslagna på SNEMAs hemsida. 

§6  Val av SNEMAs ordförande – Omval av Rayomand Press 

§7  Medlemsavgiften fastsälls till en engångsavgift på livstid på 300 SEK. 

§8  Nuvarande styrelseledamöter omvals. Inga nya styrelseledamöter anses nödvändiga. 
Nuvarande styrelseledamöter framgår av SNEMAs hemsida. 

§9    Val av revisor: Göran Solders 

§10  Val av revisorsuppleant: Kristin Samuelsson 

§11  Årsberättelse 
- Presentation av SNEMAS aktivitet under neurologiveckan. Temat för SNEMAs 
halvdagspresentation 17/5 är Myopatier.  
- Presentation av en sammanställning av NM forskning som pågår i landet (enbart fåtal 
sjukhuset hunnit svara). Final sammanställning kommer att presenteras på SNEMAs hemsida. 
- Presentation av aktivitet på hemsidan. >20 000 hits på hemsidan. Kort tid tillbringas på 
hemsidan. > 90% hits besöker sidan mindre än 1 minut. Vi hoppas att man tex laddar ner 
vårdprogram.  Mest besökta URL är Polyneuropati vårdprogrammet. 
- Presentation från svenska neurologiregistret. Data tom 13/3. Totalt är 201 patienter 
registrerade i inflammatoriska neuropatiregistret. 198 patienter är nu aktuella. Patienter med 
registrerat samtycke är 175 st. Utifrån registret beräknade preliminära prevalenssiffror i 
landet, CIDP 0,8% (underregistrat) och MMN 0,3%. Ffa Karolinska och Sahlgrenska som 
registrerat patienter.  

§12 Ekonomisk rapport & revisors rapport 
SNEMA är numera en ideell förening. Registreringsdatum för föreningen är 150907.  
Budget:  
Intäkter: SNF bidrag för insatser på Neurologiveckan 80 000/år 
Kostnader:  
-Startavgift Swedbank: 200kr 
-Årsavgift Swedbank 750kr 



- Tillgängligt belopp: 79 050 

Kommande kostnader: Reseavgifter för SNEMA föreläsare på Neurologiveckan 2016-03-16 

Andra sätt att använda pengarna diskuteras på mötet. 
Förslag: 
-Arvode till föreläsarna? Måste ges till föreläsare utifrån men inte till när vi själva föreläser. 
-Stipendium? Kan vara aktuellt med resebidrag till unga forskare. Svårt med jäv, men i så fall 
kan den personen inte delta i beslut.  
-Annat förslag att man ska kunna auskultera hos varandra på universitetssjukhusen. En 
möjlighet till förkovran genom att resa och hotellkostnader bekostas. 
Styrgruppen för SNEMA som ska ta beslut om bidrag för resor eller förkovran. 

§13 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas av si5ande auditorium. 

§14 Inval av nya medlemmar. SNEMA har hiAlls inte haB några officiella medlemmar, men 
samHga personer på SNEMAs mejllista kommer a5 under våren via mejl få förslag om 
medlemskap genom a5 betala den fastlagda engångsavgiBen. 

  

Nästa SNEMA möte blir 170315 i Lund.  

I tjänsten, 160316 

…………………………… 
Kristin Samuelsson, sekr 

Justeras: 

Datum: 160426   Datum: 

……………………………..  ……………………….. 
Albert Hietala   Johan Widenfalk


