Fælles bestyrelsesmøde af Dansk Epilepsi Selskab og Epilepsiforeningen
Tid:
Tilstede:
Afbud:

Tirsdag den 25. august 2020 – Skypemøde
Noémi Becser Andersen (NA), Jakob Christensen (JC), Christoph Patrick Beier (CB), Elena
Gardella (EG), Lars Pinborg (LP).
Christina Høi-Hansen (CH), Mads Ravnborg (MR).

REFERAT

Dagsorden
1.
Generalforsamling
JC: DNS generalforsamling virkede fint online, med videnskabelige fordrage og valg af
nye medlemmer. Forslag til GF er at udsætte nyvalg til 2021. I forår skal en del af
bestyrelses vælges til en 1 års periode og 2 års periode.
Derudover skal budgettet holdes uændret og alle andre beslutninger bør udsættes til
næste års generalforsamling.
Dato 30.10. kl. 13:00-15:30 til online generalforsamling fastholdes.
Online foredragskonkurrence i forbindelse med mødet med præmier på 10.000 og
5.000 Kr).

2.

Økonomi (Alle)
LP: Intet nyt
DNS skal nu moms registres, uklar om DES også skal. Besked fra lægeforeningen
afventes.

3.

Efterårsmøde 30-31/10 2020 (Alle)
NA: Mødet blev flyttet til 6. - 7. Maj 2021 uden gebyr. Hotel er flyttet, DJ er aflyst.
Programmet bliver uændret.
Foredragsholder: Tony Marson skal få støtte fra LVS, CB søger så snart der forligger
en endelig bekræftelse.

4.

Efterårsmøde 2021 – vi skal have planlagt sted, emne og arbejdsgruppe (Alle)
Emne: Epilepsi og kognition (og evt. andre komorbiditet)

Tovholder: LP
5.

Epilepsisatsningen – indsatspunkter (Alle)
Der henvises til protokol af fælles bestyrelsesmøde med epilepsiforeningen.

6.

Oversættelse af ILAE Epilepsi og anfaldsklassifikation - dansk version (Jakob)
En oversigt er på plads og skal snart oploades på hjemmeside og link fra ILAEs
hjemmeside.

7.

Kvalitetssikringsdatabase – RKKP (Mads og Jakob)
Afhænger af budgettet af de kommende år, for øvrigt henvises til protokol af fælles
bestyrelsesmøde med epilepsiforeningen.

8.

Inklusion og tilknytning af yngre medlemmer til bestyrelsen (Alle)
YES bestyrelsesmøde inviteres til næste bestyrelsesmøde.

9.

Lennart-Grams Legat (40.000) – (Christoph)
Er slået op, ansøgninger afventes. Ansøgninger sendes ud til bestyrelsen, beslutning

10.

Bestyrelsesmøder i efteråret - datoer (Alle)
Efter næste generalforsamling, dvs. 30/10-2020 kl. 16:00, per Skype møde.

11.

Evt.
Indstillinger til ILAE drøftes, JC sender relevant materiale omkring.
BSSE 2021: CB kontakter modtager af legatet 2020 mhp. om de vil deltage i 2021, kun ledige
pladser slås op igen.
Dianalund sommerskole: status afventes

