
 
 

 
Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab 

Tid:  Torsdag d. 3. marts 2016, kl.17.00 
Sted:  Julius Thomsens Gade 22, 5tv, 1632 København V 
Til stede: Annette Sidaros (AS), Elena Gardella (EG), Helle Hjalgrim (HH), Ioannis Tsiropoulos 
(IT), Noemi Becser Andersen (NBA), Sándor Beniczky (SB) 
Afbud:  Trine Tandrup (TT).  

REFERAT 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet 220915: godkendt uden kommentarer. 
a. Pkt. 2b (flytning af GF) sættes på dagsorden ved næste GF. 
b. Pkt. 2c (vedtægtsændringer) sættes som punkt på dagsorden næste gang 
c. Pkt. 2c (prisliste) gennemgået, se bilag: DES_prisliste_it040316 

2. Årsregnskab gennemgået, skal gennemgås af Jørgen Visti til GF og underskrives. 
3. Status for bestyrelsen: EG, SB og TT på valg, TT genopstiller ikke. SB vil overtage kasserer 

posten hvis genvalgt. 
4. Forårsmøde 2016: Shire sponsorat ikke afklaret dagen før mødet. Hvis aftalen ikke endelig 

før mødestart, skal dette meddeles af HH ifbm. velkomsten.  Alt andet skulle være i orden. 
5. Efterårsmøde 2016 (mødegruppe: AS, IT, HH) 

a.  Emne: SE 
b.  Dato: 28-10-2016, RH eller IDA mødecenter 
c.  Opgavefordeling aftales indbyrdes i mødegruppen. 
d.  SB skal holde et foredrag om formiddagen pga. møde i udlandet dagen efter. SB vil 

spørge Eugen Trinka om han vil holde et indlæg. 
6. BSSSE2016: tildelt 4 legater, se bilag BSSSE2016_it040316, IT informerer ansøgere. 
7. Støtte til ekstramurale aktiviteter 

a. FILA ansøgning om støtte til PME konference skal genfremsendes med detaljeret 
budget og angivelse af beløb der ønskes støttet med. 

b. Andre epilepsirelevante aktiviteter vil fremover kunne støttes efter individuel 
vurdering 

8. Eventuelt 
a. YL støtte til deltagelse i DES møder: DES vil afsætte et beløb på ca. 10 tkr til at støtte 

gratis deltagelse af YL (ikke FAS medlemmer) til DES møder efter først til mølle 
princip. 

b. Neurologers og børneneurologers holdning til epilepsikirurgi: man vil arbejde på at 
gennemføre en dansk spørgeskemaundersøgelse i DES regi, evt. i samarbejde med 
Norge – køb af SurveyMonkey abonnememt. 

c. Valproat: ikke længere relevant, der foreligger ILAE publikation. 
d. Man vil støtte Samuel Wiebe som næste ILAE præsident. 
e. Man støtter afholdelse af introduktionskursus i epileptologi på Epilepsihospitalet 15.-

19. november 2016 
f. Man vil arbejde for oprettelse af fagområde uddannelse i epileptologi i Danmark på 

baggrund af ILAE udarbejdet curriculum, når dette foreligger. 

Næste møde: aftales 4.3 efter konstitutionsmøde for den nye bestyrelse. 
Ioannis Tsiropoulos, 4. marts 2016 


