NORSK EPILEPSISELSKAP (NES)
Norwegian Chapter
International League Against Epilepsy
N ES

Referat fra styremøte i NES
Oscarsborg, 26.08.10
Til stede: Morten Lossius, Inger Sandvig, Dag Aurlien, Einar Heminghyt, Rasmus Lossius,
Geir Bråthen, Line Sveberg Røste, Thorleiv Svendsen, Nina Benan, Elin Nielsen.
Ikke til stede: Atle Lillebø

1. Innkalling (Morten)
Det var ingen kommentarer til innkallingen.
2. Referat fra forrige møte (Dag)
Referatet fra styremøtet 25.03.10 ble godkjent uten innvendinger.
3. Gjennomgang av NES- møtet med lokal arrangør
Leie av utstillingslokaler viser seg å bli en ekstrautgift, trolig dreier det seg om ca.kr. 5000.
Desitin vil bidra med kr. 2000 ekstra som støtte.
Gjesteforeleser ringte og spurte om han kunne ta med sin samboer. Det var enighet i styret om
at vi ikke kunne nekte dette fordi foredraget holdes uten honorar.
Det blir et kort konstituerende styremøte i lunsjen lørdag.
Kristin Alfstad, Eylert Brodtkorb, Karl Otto Nakken og Oliver Henning er kandidater til det
nye styret.
4. Gjennomgang av Årsmøtet 2010
Morten Lossius vil lede møtet.
Erik Taubøll og Tormod Hagen foreslås til å undertegne referatet.
Forskningsfondet: Vedtaket fra styremøtet i mars 2010 om at det bare gis til ett stipend på
kr. 50.000 må oppheves av hensyn til statuttene som sier at to stipender skal tildeles og at
”Statuttene kan endres av årsmøtet i NES ved 2/3 flertall etter at forslaget har blitt sendt ut til
alle medlemmene 2 måneder i forveien”.
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5. Hjemmesiden / Harald A trekker seg
Harald Aurlien trekker seg som teknisk drifter av hjemmesiden.
Line Sveberg Røste vil spørre Rune Markhus eller Kjetil Berg Olsen om å overta. Får 4000
skattefritt per år.
Spørsmålet om reklame på hjemmesiden vil bli tatt opp til diskusjon på årsmøtet.

6. Planer for resten av 2010.
Det blir satellittsymposium under Nevrodagene, onsdag 24. november kl. 18.00. Appleton har
sagt ja til å komme og snakke om steroidbehandling av epilepsi hos barn og voksne.
Pediater Anne Grethe Myhre skal også forepørres. UCB sponser reise og middag for inviterte
foredragsholdere, men betaler ikke honorar. Appleton får en kniv og et fat i gave (verdi ca kr.
500).
Det blir styremøte under nevrodagene onsdag 24.11., trolig kl. 12-16.
”Hylla” på Ingeniørenes må bestilles som styrelokale i god tid av sekretær.
Rolf Salvesen har tilbudt å være vertskap for NES-møtet i Bodø i juni 2011.
7. Regnskap
Ikke tema på styremøtet.
8. Møter i det nye styret
Første konstituerende møte for det nye styret finner sted i lunsjen lørdag 28. august. Dette blir
en felles lunsj med nytt og gammelt styre.
9. Eventuelt
Ingen saker.

