Referat prsmøte NES 2022 Bergen
Ledet av: Erik Sætre

Godkjenning av innkalling – ingen anmerkingen.

Orientering NES 2021-2022.
Anmerking om perioden 2021 til 2022 og pandemien og utsettelser av møter.
Avsatt arbeidsgruppe. Cecilie har arbeidet innternasjonalt og opp med ILAE og representerer NES
internasjonalt.
Årsmøte Molde i 2019 ble godkjent av styret kan medlemmer enkeltvis og gruppevis om de kan
arbeide mot faglige spørsmål. Vanskelig arbeid pga. restriksjoner. En komite er ledet av Olsen som
har arbeidet med lamotrigin behandling, med råd om retningslinjer i Norge. Også nedsatt en
arbeidsgruppe ledet av Hoiser (?). NES ønsker å stimulere arbeider i grupper som arbeider med fag
og forskning og sette grupper i kontakt med hverandre. Marte Syvertsen med flere har arbeidet mye
med dette med samarbeid mellom nettverket og NES.
NES er ILAE sin nasjonale avdeling hvor det viktig å ha oppdatert statistikk og å arbeide med
oversettelse av veiledere o.l.
Etablering av fast sekretæriat som kan støtte opp under arbeid slik som nettverksarbeidet. Kan støtte
enkeltgrupper som er aktiv i prosjektarbeid. Et fast sekretæriat er krevende arbeid, men noe som
NES har fokus på.
Enkeltpersoner i styret som har vært aktive med symposier og planlegging av møter og Cecilie
Landmark som er representert i den europeiske liga. NES takker arbeidet som er gjort, forskning og
arbeidet som er ledet av Oliver.
Utfordringer ved etablering av norsk ILAE gruppe, slik som årskonferanser slik som NES årsmøtet nå. I
2005 i Tromsø forsøkte man med et eget sekretæriat som avlastet NES mye hvor det ble mer
overskudd til faglig aktivitet. Dette støtter opp om fast sekretæriat.
Økonomi – begrenset økonomi, refusjon har man forsøkt ved at NES årsmøt kan registreres som kurs.
Lite interesse for dette. Ytret ønske om endring, hvor man tillater kommersiell støtte for bl.a.
årskonferansene. Ingen LIS leger som har søkt om dette som gjeldende kurs. Vedtak om sak om
endring av dette.
Kommentar Marte: Ved endring er det likevel viktig å forsøke å opprettholde mulighet for at
LIS kan komme og registrere dette som kurs. For eksempel at man legger til rette for noen
stipender for deltagelse, reise og opphold.
Trondheim: Praksis for at LIS som reiser og presenterer forskning eller har innlegg får dekket
dette lokalt.
Oppgaver og saker som har ligget på vent under COVID, bl.a. punkt 6 på dagsorden. VI har to
styremedlemmer som har brukt opp sin tid i styre med tre perioder: Cecilie og Christian. Begge to
arbeider med viktige oppgaver i styret som pågår, hvor det er en ulempe for NES dersom disse
oppgavene ikke blir overført. Styret i NES ønsker en statuttendring som unntaksvis tillater at ett eller

flere styremedlemmer har mulighet til å gå en fjerde periode. NES takker avtroppende styremedlem
Guttorm som har vært viktig for styret og som har deltatt fysisk og digitalt på møter og som har tatt
på seg mange viktige oppgaver, som et vellykket årsmøte i Molde.

Budsjett og årsresultat – Konstantin
Det har vært en reduksjon i inntekt sammenlignet med 2019. Det er færre som betaler kontingent
noe som kan være forklart med at det har vært mindre aktivitet. Færre sponsorer. Også vært færre
utgifter. Hadde en ekstern regnskapsfører før, hvor det ble spart 30 000 kr etter at dette ble tatt
internt. Uforutsette utgifter med tidligere møte som ble avbestilt rett før møtet hvor regningen ble
dekket av NES.
Det er ønske om at NES opprettholdes møteaktivitet og støtter forskning.
Vært i pluss siden 2019 bortsett fra i 2021. Mål om at man etter dette møtet har positive årsresultet
til neste år. Viser til årsbudsjett som er sendt rundt. Det har vært en positiv effekt å benytte Vipps til
å få medlemmer til å betale kontingent.

Forskningsfondet – Cecilie
NES takker Bernt Engelsen for innsats for forskningsfondet, samt Aurlien og Syvertsen.
I år endres fristen fra starten på året men til til 1. september. Det er lagt ut informasjon om det og
det har kommet flere søknader inn. Som tidligere ønsker vi at ved forskningsfondet å stimulere unge
forskere som kan synliggjøre en større måte betydning av forskningen som settes i gang og om NES
verdsetter.
Konstantin – pengene/midlene deles ut fra 1. januar.
Marte – utdeling på større samlinger, slik som nevrodagene. Avtale dette med norsk
nevrologisk avdeling om dette hvor det også ønskes at de som vår stipend har en liten
presentasjon.
Cecilie – Enig i dette.
Taubøl – Også enig at det bør bli på nevrodagene.

Erik – Statuttendringer, punkt 6
§4A endring jmf det som er tidligere nevnt på styret. Tillegg på : «I unntakstilfeller kan årsmøte
forlenge antall perioder for ett eller flere styremedlemmer til fire år når dette er avgjørende for
videre – og sluttøfring av viktige påbegyne oppgaver, og/eller når uforutsette omsentigheter har
hindret styrets normale virksomhet.».
Styret har behov for at Christian og Cecilie bør fortsette og det er godt grunnlag for at COVID-19
pandemien har forårsaket forsinkelser av dette.
Årsmøte godkjenner dette.

Valg – Oliver.
Valgkomite Heidi, Koht, og Oliver er valgkomiteen. To som går ut men hvor det er gjort
statuttendring som tillater at de kommer inn igjen. Cecilie og Christian sier at de kan fortsette i to år
til. Guttorm har gått ut av styret. Maryan, overlege i Trondheim, går inn i styret (applaus fra salen).
Ingen endringer i forskningsutvalg. Bernt takkes for den flotte innsatsen i forskningsutvalget.

Evt – Sætre.
Ingenting nevnes.

Jubliemsår – NES utnevner æresmedlem.
Det er kommet flere nominasjonsforslag på samme person. Styret har med begeistring støttet forslag
om den nominert. Det gås gjennom karriere med høydepunkter og forskningsprestasjoner. Titalls
pulbikasjoner og siteringer samt flere bøker.

