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Referat fra  styremøte 

12. september 2013 kl 1700 - 1900 

Ilsetra / Lillehammer 

 
Tilstede: Eylert Brodtkorb, Hans Randby, Elin Romsdal, Line Sveberg, Kristin Alfstad, 

Tine Pape, Oliver Henning, Torleiv Svendsen, Morten Lossius, Nina Benan 

 

Referent: Nina Benan 

 

1. Innkalling godkjent 

 

2. Referat fra møtet 14.mars 

    Godkjent  

 

3. Planlegging NES møte 2013 

    Alle foredragsholdere er på plass. Bortsett fra bytte av tid for programmet lørdag,    

    går alt som planlagt. Viktig å korrigere sjekklisten for arrangering av NES – møter til  

    neste år. 

     

4. Årsmøtet 2013 

    Agenda for årsmøtet 14.9.13 og årsmelding 2012-2013 er sendt alle medlemmer, ingen nye  

    punkter forslås. Følgende diskuteres i forkant av årsmøte: 

 

    Det blir viktig for årsmøte å diskutere økonomi fremover, spesielt i forhold til avvikling   

    av årsmøter. Forslag om å avvikle samarbeidet med industrien, til fordel for godkjenning 

    av NES møter som kurs for leger, psykologer, sykepleiere osv. Torleiv legger fram forslag 

    til diskusjon. 

 

    Det foreslås å nedsette følgende hurtigarbeidende faggruppe for å se på ILAE definisjon og  

    klassifikasjon av epilepsi med frist 1. oktober: Eylert Brodtkorb, Kristin Alfstad og Karl 

    Otto Nakken. Spør årsmøtet om andre vil bidra. 

    

     

  5. Årsrapport 
   Godkjent uten kommentar 

 

6. Valg av styremedlemmer 

    Følgende medlemmer er på valg: Elin Romsdal, Line Sveberg, Torleiv Svendsen og Nina  

    Benan. Alle stiller til gjenvalg.  

 

7. Gendermøte 2014 

    Avvikles på Holmen fjordhotell torsdag 28. august til formiddag fredag 29. august. Møtet     

    avløses derfor med NES møte sammen dag. 
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6. NES møte 2014 

    Holdes på Holmen fjordhotell fra ettermiddagen fredag 29.august til lørdag 30.august med  

    SSE som lokal arrangør. Her må det vurderes om det er nødvendig med parallellsesjoner    

    På grunn av Gendermøte. 

    

7. Økonomi  

    Kasserer redegjør for økonomi og regnskap. På grunn av tidligere lokale arrangørers                                        

    regnskap, har det blitt et misforhold mellom årsmøtekonto og driftskonto. Inntektene fra  

    årsmøte i Bodø i 2011 kom på regnskapet for 2012. Revisor Tormod Hagen har godkjent  

    regnskapet med en kommentar, og fortsetter som revisor til neste år. 

 

    SUDEP møtet under Nevrodagene gikk med overskudd. 

   

    Nytt lovverk indikerer at industrien er på vei ut, og NES må avgjøre hva som gjøres videre.  

    Ulike alternative strategier diskuteres, og følgende forslag bes drøftes på Årsmøtet: Skal  

    årlige NES møter arrangeres uten deltagelse fra industrien?( se punkt 4) 

 

    8. Saker fra leder 

    Ingen saker 

 

9. Møteplan 2014 

    Styremøte fredag 1. november kl 1300-1500 på SSE. 

    Nevrodager mars ( uke 10) Oliver Henning har hovedansvaret for å vurdere et  

    kveldssymposium 

    Styremøte i tilknytning til Nevrodagene (torsdag den uken, evt fredag) 

    NES møte 29.og 30.august 2014  

 

10. Eventuelt  
     Ingen meldte saker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


