
 
 

   Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab  Referat   Tid:  Mandag d. 29. september kl.16.30 Sted:  Epilepsiklinikken, RH 
 Til stede: Anne Sabers (AS), Helle Hjalgrim (HH), Noemi Becser Andersen (NBA), Trine Tandrup (TT), Sándor Beniczky (SB), Ioannis Tsiropoulos (IT), Elena Gardella (EG)   1. Godkendelse af referat fra mødet 14. maj 2014  Ingen kommentarer.  2. Møder a. evt i forbindelse med efterårsmødet Indtil videre 43 tilmeldinger (man har forventet ca. 80 deltagere). Der er givet tilsagn om 70.000 i sponsorstøtte. NBA har inviteret NES og SES, men har ikke hørt fra SES og mailen går ikke igennem (note IT: er denne adresse benyttet? Eva.Kumlien@neuro.uu.se). NBA gør opmærksom på, at tilmeldingslinket via DES hjemmeside fungerer ikke godt (NBA kontakter DADL ang. dette). TT sørger for programtryk. b. Status på forårsmøde 2015 Program: Programudkast ved IT gennemgås og rettes (bilag vedhæftes). SB påtager sig kontakt til de valgte potentielle foredragsholdere. Arrangement: IT har us. muligheder for billigere arrangement på SDU, men dette må formentlig opgives pga. de praktiske forhold vedr. transport og overnatning. IT indhentet tilbud fra SAS hotel Odense, ca. 2000 kr./person. Skal indhentes flere tilbud og mødet skal evt. arrangeres via kongresbureau. Deadline for annoncering af mødet uge 49. IT skal udarbejde skabelon for planlægning af forårsmødet.  



c. Hvad skal bestyrelsen tage sig af i forbindelse med inviterede oplægsholdere? Foredragsholdere skal med invitationen bedes om selv at planlægge/lægge ud for rejse og ophold. Hvis ikke de accepterer skal den mødeansvarlige sørge for dette. Ophold maks. med 2 overnatninger, rejse på økonomi klasse.  3. Bestyrelsens formål (vision/mission) – (HH) Tekst jf. best.møde referat 10.9.2013, pkt.10, med senere rettelse fra DADL jurist præsenteres for medlemmerne til efterårsmødet og skal til afstemning i GF ved forårsmødet 2015.  4. LG fond  a. Ansøgninger? IT beklager først at have sendt anden annonce om uddeling d.d. med ansøgnings frist 20.10, således best. kan votere i forbindelse med efterårsmødet. Der er ikke indkommet ansøgninger efter første annonce udsendt 2.6. med ansøgningsfrist 20.9.14.  5. Tilbagemelding fra BSSSE a. mail fra Peter Wolf – se bilag HH informerer om Peter Wolfs tilbagemelding vedr. seneste BSSSE  jf. tidligere mail. b. antal legater Bestyrelsen beslutter, at næste års BSSSE i Letland skal støttes med 3 legater á ca. 10.000 kr.  6. Økonomi (TT) Saldoen på driftskontoen 153.000 kr. Hvis overskud fra efterårsmødet året vil slutte med mindre underskud. Kontigent uændret på 350 kr.  7. Medicinsk Cannabis (HH) HH og IT vil komme med protokoludkast til investigator initieret klinisk forsøg med Sativex i DES regi.  8. Status på hjemmesiden AS har fået instruktion af Karsten Killerich i brug af hjemmesiden og det er gået godt med at uploade materiale. NBA beklager, at det er meget vanskeligt at få adgang til hjemmesiden, da Google fortsat linker til det tidligere webhotel. SB foreslår vi betaler Google for at linke til vores adresse som annonce. AS vil spørge Karsten Killerich om han vil tage sig af det mod betaling. IT skal spørge Susanne Holsåe om vi stadig betaler til DADL mht. hjemmesiden.  



9. Eventuelt  a. (TT) Der skal afholdes best.møde i LG fond 1 gang årligt, ikke afholdt i 2013. Mødet for 2014 afholdt d.d, IT skriver referat. b. (NBA) Der er fejl i GF 2014 referat (kontigent/bogholder), IT retter (bilag vedhæftes). c.  (NBA) Ønsker kun at få mail på arbejdsadressen (TT) på dadlnet adressen. d. EG sender forslag til session i EEC 2016 i Prag på DES´ vegne.  Næste møde: Mandag 5.1.2015, Epilepsiklinikken, RH.   Ioannis Tsiropoulos Referent     Bilag:  Programudkast DES2015f Rettet GF referat 


