Mötesprotokoll för SNEMAs årsmöte 2021
Plats: Virtuellt möte organiserat av Stockholm
Datum: 2021-03-10
Dagordningen:
§ Val av mötesordförande
Rayomand Press
§ Val av mötessekreterare
Martin Engvall
§ Val av justeringsmän för mötet
Kristina Lidström och Johan Jacobsson
§ Dagordning presenteras
§ Mötet utlyses i enlighet med stadgarna som även finns anslagna på SNEMAs hemsida
Stadgarna behöver justeras, se nedan punkter på sid 2. Dessa kommer att diskuteras på årsmötet.
§ Val av ordförande
Valberedningen presenterar förslag till ersättare, eller omval
Rayomand Press föreslås som ordförande
§ Val av nya styrelseledamöter
Johan Jacobsson, Ingela Nygren, Magnus Vrethem, Daniel Andersson, Pontus Wasling och Andreas
Arvidsson fortsätter som styrelseledamöter.
§ Medlemsavgiften fastsälls
För nuvarande = Engångsavgift på livstid på 300 SEK.
Medlemsavgiften på 300 kr som engångsavgift bibehålles tills vidare.
§ Ekonomisk rapport & revisors rapport
Den ekonomiska årsrapporten presenterades. Årets resultat är minus drygt 24 000 kr och utgående
balans är drygt 205 000 kr. Vårmötet ställdes in pga pandemin, vilket lett till bortfall av anslag från
neurologföreningen. Bortfallet av intäkter har i viss mån kompenserats av minskade utgifter, endast
15 000 kr har delats ut i resestipendium.
§ Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas?
Ja!
§ Val av revisor och revisorsuppleant
Valberedningen presenterar förslag till ersättare, eller omval av:
Nuvarande revisor: Göran Solders
Suppleant: Kristin Samuelsson
Göran Solders och Kristin Samuelsson fortsätter som revisor resp. suppleant
§ Val av ledamöter i valberedningen
Ordförande och styrelsen presenterar förslag till ersättare för valberedare eller omval av:
Nuvarande valberedning: Caroline Ingre, Sara Nordström och Håkan Askmark
Omval av Caroline Ingre och Sara Nordström, men behov av att ersätta Håkan Askmark som önskar
avgå.
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Omval av Caroline Inre och Sara Nordström. Olof Danielsson väljs in som ny ledamot i
valberedningen.

§ Årsberättelse
Skickas till officiella medlemmar inför årsmötet.
SNEMA har lämnat remissvar angående NHV för NMD-sjukdomar
SNEMA har också haft dialog med NPO ang NMD
Ev justering av stadgarna: Behov föreligger för justering, se nedan punkter. Dessa kommer att
diskuteras på årsmötet.

Frågor som togs upp i samband med den interna diskussionen:
1] Förslag till justering av SNEMAs stadgar med nedan punkter (beslutspunkter).
a) Styrelseledamöter
- Skall det finnas ett max antal tjänstgöringsår för varje styrelseledamot? Hur många i så fall?
- Vem bestämmer om en ledamot har medlemmarnas förtroende för att fortsätta?
- Ska varje ledamot ha en suppleant?
Efter diskussion beslutas att inte införa ett maxantal år för styrelseledamöter. Styrelseledamöter kan
vid behov avslutas på sin post i samband med årsmötet. Diskussionen utmynnande också i att det inte
behövs suppleanter.
b) Ordförandeposten
Ordförandeposten är redan tidsbegränsad till ett år i taget. Ordförande har hittills valts (om) av
styrelsen och medlemmar vid varje årsmöte enligt nuvarande struktur.
- Skall valberedningen ta över ansvar för val av ordförande från styrelsen?
- Skall det finnas ett maxantal år tillåtet per ordförande?
- Skall SNEMA ha en vice ordförande?
Ordföranden tillfrågas av valberedningen och därefter väljs ordförande på årsmötet.
Årsmötet beslutade att det inte ska finnas ett maxantal år för ordförandeposten.
Om ordförande skulle avgå under pågående verksamhetsår får övriga i styrelsen utse en tillförordnad
ordförande. Årsmötet beslutar att en vice ordförande ska utses för att det ska bli en smidig övergång
när ordinarie ordförande slutar.
Till nästa år ska valberedningen utse en kandidat till vice ordförande, först måste dock stadgarna
kontrolleras så att detta är stadgeenligt.
c) Valberedningen
i] Ska valberedningsposten vara tidsbegränsad?
Nej, det behövs inte enligt årsmötet
ii] Vad är valberedningens uppgifter?
Ordförandes förslag är som nedan:
- Föreslå revisor och revisorsuppleant
- Föreslå nya styrelseledamöter
- Föreslå (ny) vice ordförande
- Föreslå ny ordförande
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Frågan togs upp om det behövs en kassör. Bokföringen är så pass enkel att detta inte bedömdes
behövas. I nuläget är endast ordföranden firmatecknare, vilket är lite sårbart. Stadgarna ska
kontrolleras om vad som sägs om detta.
iii] Vem ersätter valberedningsmedlem som önskar avgå?
Ordförandes förslag är att det är styrelsen om ansvarar för att hitta ersättare till valberedare som
avgår.
Valberedningen väljs av årsmötet.
Hur skall stadgarna ändras
Beslut fattas på mötet om att styrelsen skall utse en arbetsgrupp som under det kommande året ska
justera stadgarna utifrån ovan förslag.
2] Uppdatering av status för nationellt vårdprogram för anestesi vid neuromuskulära sjukdomar.
Gunilla Islander leder detta arbetsgruppen. Ett antal dokument är klara men flera återstår.
Mitokondriella syndrom har utgjort en särskild utmaning där många olika aspekter finns att ta hänsyn
till och bristande evidens på grund av små patientgrupper. Gunilla kommer skicka ut material till
arbetsgruppen för synpunkter om handläggning av mitokondriella sjukdomar inom kort.
3] Info av SOS beslut om centralisering av specifika neuromuskulära tillstånd till Nationella
Högspecialiserade Vård (NHV) centra, samt förslag om NHV för ATTR amyloidos (FAP).
Rayomand beskriver processen kring NHV. SKR ger uppdrag till nationella programområden (NPO)
som sedan via socialstyrelsen begär genomlysning i sakkunniggrupper. NMD har genomgått
processen och SNEMA har lämnat remissvar. SOS har därefter klubbat ett beslut att NMD ska
bedrivas vid 4 enheter, för barn och ungdomar och för mitokondriella/metabola sjukdomar ska
vården koncentreras till två enheter.
4] Pågående forskningsprojekt nationellt.
Många forskningsprojekt pågår, vilket är glädjande.
§ Övriga frågor
Längre raster är önskvärt på nästa möte.

Nästa årsmöte
2022-03-16
Organisatör Umeå; mötestyp: Digitalt
Protokollförare /mötessekreterare: Martin Engvall

----------------------------------------Kristina Lidström
Protokolljusterare
datum

-------------------------------------------Johan Jacobsson
Protokolljusterare
datum
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