Årsmötesprotokoll SNEMA 2022-03-16
Virtuellt möte anordnat av Umeå

§ Till mötesordförande valdes Rayomand Press
§ Till mötessekreterare valdes Ingela Nygren
§ Till justerare valdes Daniel Andersson och Amalia Feresiadou
§ Mötet utlyst enligt stadgarna
§ SNEMAs ordförande redovisade verksamhetsberättelsen för 2021(bilaga 1)
Föreningen har nu 66 medlemmar.
# Uppdaterade stadgar för SNEMA har tagits fram av arbetsgrupp inom styrelsen.
Paragraf 2 gällande medlemskap ändras till att nya medlemmar presenteras vid
årsmötet samt att styrelsen ytterligare kommer att diskutera om föreningens
medlemmar skall vara läkare eller om även andra professioner kan söka medlemskap
# Nationella vårdprogrammet för anestesi vid neuromuskulära sjukdomar: 13 st
dokument är klara för snar publicering.
Diskussion om hur publicering på SNEMAs hemsida ska ske. Läggs i första hand ut
som en pdf-fil men önskemål om att det ska finnas möjlighet till en sökfunktion,
vilket kräver extra insatser av extern person då vår nuvarande webmaster inte har
möjlighet att göra detta.
# Nationellt vårdprogram för CIDP uppdatering pågår, skall vara klar under april 2022.
# SNEMA har agerat i Risdiplam-frågan för vuxna patienter med SMA (brev till NT
rådet).
Gäller patienter>18 år SMA typ 2 och 3.
# SNEMA har försett NPO nervsystemets sjukdomar med synpunkter om IVIg
bristsituation hösten 2021.
# SNEMA har agerat för att öka samarbete med barneurologföreningen i frågor som
berör SMA samt om NMiS registret.
# SNEMA medverkade till (digitala) temadagen på SNF vårmöte 2021.

§ Ekonomisk berättelse för 2021 redovisades av revisor Göran Solders
Balansrapport SNEMA 2021-01-01 till 2021-12-31
Ingående balans 2021-01-01 (Swedbank)
Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31 (Swedbank)
Resultatrapport SNEMA 2021-01-01 till 2021-12-31

205 424,90
+12 452,75
217 877,65

Intäkter
Bidrag från SNF
Medlemsavgifter (10x300)
Summa intäkter

21 000
3 000
24 000

Kostnader
Ersättning för arbete med narkosdokumentet
Hemsidan/webhotell
Bankkostnader
Summa kostnader

-10 000
-791,25
-756
-11 547,25

Årets resultat

+12 452,75

Revisionsberättelse
Undertecknad, av årsmötet 2021 utsedd revisor för SNEMA, har granskat föreningens räkenskaper och bankkonto
(Swedbank) och har funnit allt vara i god ordning. Jag föreslår därför årsmötet:
Att: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 20210101 - 20211231
Att: Årets resultat 12 452,75 kr överförs till 2022 års räkenskapsår
2022-02-21. Göran Solders, revisor

§ Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
§ Valberedningen presenterade sina förslag avseende
Ordförande: Rayomand Press omval
Revisor: Göran Solders omval
Revisorsuppleant: Kristin Samuelsson omval
Mötet följde valberedningens förslag.
§ Valberedningen presenterad sitt förslag avseende styrelsemedlemmar. Omval av samtliga
styrelsemedlemmar.
Mötet följde valberedningens förslag.
§ Valberedningens sammansättning – omval av Sara Nordström (sammankallande), Caroline
Ingre och Olof Danielsson
§ Mötet beslutade att medlemsavgiften inte ändras. Engångssumma 300 kr.
Livstidsmedlemsskap.
§ Inga inkomna motioner
§ Övriga diskussionspunkter:
-Beslut redovisades avseende vilka centra som tilldelats NHV gällande vissa neuromuskulära
sjukdomar.
Vuxna: Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund
Barn: Stockholm och Göteborg.
Beslutet är nyligen taget och det är ännu ej beslutat om hur dessa centra ska lägga upp sitt
nya uppdrag. Man avser att skapa ett nätverk mellan de olika sjukhusen som tilldelats NHV.
SNEMA kan inte agera förrän NHV nätverket har etablerat sitt arbetssätt. När detta är klart
kommer styrelsen att diskutera SNEMAs delaktighet i arbetet kring NHV

-Diskussion angående samarbete med barnneurologförening och formerna kring detta.
Delvis gemensamma möten?
§ Nästa möte sker i Uppsala 2023-03-15. Planeras som ett hybridmöte
§ Mötet avslutas och Umeå tackas för ett fint anordnat årsmöte.
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