Protokoll för SNEMAs årsmöte 2018-03-14
§Val av mötesordförande
Mötet väljer Rayomand Press.
§Val av mötessekreterare
Val av Kristin Samuelsson.
§Val av justerare för mötet
Val av Ingela Nygren och Kristina Lidström.
§Dagordning presenteras av dr Press.
§Mötet är utlyst i enlighet med stadgarna.
Ja.
§ Val av ordförande för SNEMA.
Mötet beslutar om omval av sittande ordförande Rayomand Press.
§ Medlemsavgiften ska fastställas/diskuteras.
SNEMA har i nuläget 24 medlemmar som har betalat avgift, 300kr för livslångt medlemskap.
Mötet tycker att kostnaden för avgiften är rimlig.
§Val av nya styrelseledamöter:
Nuvarande: Johan Jacobsson, Ingela Nygren, Rayomand Press, Björn Lindvall, Magnus
Vrethem, Christopher Lindberg, Istvan Ferenez
Björn Lindvall vill avsluta uppdraget i styrelsen. Övriga fortsätter.
Nya? Som ny medlem föreslås Daniel Andersson från Örebro Universitetssjukhuset. Mötet
beslutar att Daniel Andersson blir ny medlem i styrelsen i SNEMA
§Val av kassör
Beslut att styrelsen utser kassör inom gruppen vid separat tillfälle.
§Val av revisor.
Mötet väljer Göran Solders till att fortsätta ytterligare ett år.
§Val av revisorssuppleant.
Mötet väljer Kristin Samuelsson.
§Redovisning av Årsberättelsen. Aktiviteter under 2017:
-

Nuvarande neuromuskulära delregister inom Neuroregistret:
Als
Inflammatoriska neuropatier

MG
På gång: NMIS registret blir en del av NeuroReg.
Registerhållare: Anne Berit Ekström
Innefattar: Hereditära myopatier, SMA, samt på sikt ev. även CMT
Presentation av aktuell info i register.
-

SNEMA stipendium. Caroline Ingre och Ana Radovic har tilldelats SNEMAs
resestipendium under 2017. Förslag att stipendiater bör muntligt redovisa på SNEMAs
årsmöte följande år samt att en skriftlig redovisning av resan ska finnas tillgänglig på
SNEMAS hemsida.

För detaljer för 2017 års verksamhet inom SNEMA, vgs årsberättelsen 2017 på sista sidan.
§ Nästa års möte.
Beslut att nästa årsmöte blir i Göteborg 2019.
§Revisor går igenom den ekonomiska verksamhetsberättelsen för 2017.
Förslag att intäktsöverskott 32 328 kr överförs till 2018 års räkenskapsår.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017. Årsmötet godtar balansrapporten.
§Övriga frågor
- Redovisning av pågående forskning, kommande disputationer samt läkemedelsstudier
inom neuromuskulära fältet.
-

Redovisning av SNEMAs planering för neurologiveckan i Karlstad 2018.

-

Diskussion om att kunna starta en arbetsgrupp för att skriva ett nationellt vårdprogram
för Anestesi respektive Graviditet vid NM sjukdomar.

-

Diskussion kring intresse för att anordna en nationell nervultraljudsutbildning
(Initiativtagare: SNEMA, Johan Widenfalk, Lars Johan Liedholm)

Justeras

Kristina Lidström

Ingela Nygren

Årsberättelse SNEMA 2017
Det officiella medlemantalet ökade från 0 till 23 under 2017, i och med att SNEMA
annonserade möjlighet till medlemskap mot betalning av medlemsavgift tidigt under våren
2017.
SNEMA ansvarade för temat Motorneuronsjukdomar på Neurologiveckan i Göteborg Maj
2017
Under 2017 anstiftades SNEMAs resestipendium för auskultering på en neuromuskulära
specialistenhet eller aktivt deltagande (dvs helst planerad presentation av eget arbete) på en
neuromuskulär kongress. Stipendiet söktes av två neurologer från Karolinska, dvs dr. Caroline
Ingre och dr. Ana Radovic.
Dr. Ingre auskulterade på en specialiserad ALS klinik på Harward /USA under juli 2017 och
redovisade för sin resa och erfarenhetsutbyte på ett av Karolinskas neuromuskulära
temamöten. En skriftlig redovisning av detta går också att läsa på SNEMAs hemsida.
Ana Radovic utför sin auskulteringsresa under 2018.
Under 2017 har IPN och ALS registren byggts ut, med nya parametrar. Antal registrerade
patienter i bägge register ökat och fler enheter i landet anslutit sig till registret. Arbete med
värdebaserad vård på Karolinska planeras baseras på specifika parametrar i registret.
SNEMAs styrelse haft ett telefonmöte under 2017 för att diskutera interna ärenden. Övriga
ärenden har skötts via mejlkontakt emellan styrelseledamöter.

