Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab
Tid:
Sted:
Til stede:
Afbud:

Fredag d. 2. november 2018, kl. 08.00
Charlottehaven
Elena Gardella (EG), Helle Hjalgrim (HH), Jakob Christensen (JC), Lars Pinborg (LP),
Noémi Becser Andersen (NBA), Annette Sidaros (AS).
Ioannis Tsiropoulos (IT)
REFERAT

1. Godkendelse af referat fra møde 01.10.18: Godkendt uden kommentarer.
2. Forårsmøde: BES-DES Joint Meeting – 1½ dags møde 9-10. maj 2019, Scandic.
a. Program: Emner 1) Epilepsy surgery 2) Channelopathies 3) Case session.
Foreligger programudkast, afventer ok fra enkelte foredragsholdere.
b. Sponsorer: AS har orienteret potentielle sponsorer. NBA/AS kontakter igen så snart
sponsorbeløb er fastsat (AS afklarer med BES) og programmet helt klar.
c. Arrangement: Sandor/BES har kontakten med Scandic. Udstillingsmuligheder, evt.
priskategorier skal afklares.
d. Andet: BES står for budget, tilmelding osv. Det skal afklares om danske deltagere kan
tilmelde sig og betale via DES. Evt. overskud/underskud deles ligeligt mellem BES og
DES. Vi søger LVS til én udenlansk foredragsholder. AS tovholder indtil videre.
3. Fremtidige møder (emner, sted, ansvarlige): udskydes til næste møde 07.01.19.
Enighed om at vi bør være i bedre tid med mødeplanlægning/program fremover.
4. Eventuelt
a. Hjemmesiden: Fungerer nu. Opdatering drøftes på næste møde 07.01.19.
b. SST rapporten og satsningen: SST rapporten nu publiceret. Videre plan for
epilepsisatsningen afgøres på møde med repræsentanter fra DES (JC,LP,HH),
Epilepsiforeningen og Filadelfia (der indkaldes med doodle). HH foreslår at man
tager udgangspunkt i en national klinisk database.
HH informerer om at der ikke er afsat satspuljemidler til epilepsiområdet.
c. Årshjul: Sættes fremadrettet som fast punkt på dagsorden. Revideres på næste
møde.
d. Budget 2019: Godkendt uden kommentarer.
e. Bestyrelsens sammensætning: IT har ønsket at udtræde af best. før næste valg.
Christoph Beier indtræder som observatør indtil videre. HH, NBA, IT og AS er på valg
foråret 2019. HH og AS genopstiller ikke. Således skal der til GF foråret 2019 vælges
3 nye medlemmer. GF planlægges afholdt i forbindelse med BES-DES mødet på
Scandic 9. maj 2019 kl 11-12.
Næste møde: 07.01.19 kl 16.30, RH 8501
Annette Sidaros
02. november 2018

