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Antalet medlemmar var vid Verksamhetsårets utgång 110 stycken.
Styrelsen har under året träffats vid ett flertal tillfällen, främst med anledning av
nationella och internationella konferenser. Vi har varit aktiva under det gångna året
med bl.a. föreläsningar inom olika nationella såväl som internationella
utbildningsprogram.
Årsmötet den 24 maj hölls i Uppsala och var Svenska Migränsällskapets 32ndra. För
detaljer vv se protokoll.
Under det gångna året har vi medverkat bl.a. vid Millenium Migraine Congress i
London som hade ett stort internationellt deltagande. Flera av föreningens
medlemmar presenterade föredrag och posters. Det var ett givande möte med nya
inspirerande data.
IHS kongress 2001 kommer att äga rum i New York om en månad. Vi kommer med
en stor delegation. Carl Dahlöf och Lars Edvinsson har av IHS uppmanats att söka
värdskapet för IHS 2005. Vi har tillsammans med Stockholms Kongressbyrå arbetat
fram ett dokument vilket nu är insänt till IHS. Vid mötet i New York i juli kommer
beslut att tas om vilket land som får stå värd för mötet 2005.
European Headache Federation (EHF) kommer att hålla sitt 6e möte 17-22 juni 2002
i Istanbul, Turkiet. Man har under det gångna året satt samman en ny handbok med
adresser och information kring de olika nationella föreningarna. Flera av styrelsens
medlemmar är med i detta arrangemang.
Det 10:de International Headache Resarch Seminar hölls i Köpenhamn 1-3 dec.
2000. Samtliga triptaner belystes ordendtligt. Av speciellt intresse var Pat Humphreys
presentation av Sumatriptanets upptäckt och Michel Ferraries meta-analys av
triptaner i kliniken. Vi ser fram emot publikationen senare i år.
Cephalalgia med Peter Goadsby som editor har efter en period av problem med
personalrekrytering och även digitalisering men har nu börjar fungera bra igen.
Konsultera gärna tidningens hemsida. För att minska på bördan för editorn finns det
nu associerade editorer som handlägger vissa av manuskript inom vissa specifika
områden.

Astra Zenecas forskningsstipendium inom migränområdet för 2000 tilldelades;
Mingyan Hou, Mattias Linde och Dan Svensson.
Glaxo Wellcomes stipendium för forskning kring migrän och annan huvudvärk 2000
tilldelades Christian Sjöstrand, Mattias Linde, Helena Träff och Dan Svensson.
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