SVENSKA MIGRÄNSÄLLSKAPETS  ÅRSBERÄTTELSE FÖR
VERKSAMHETSÅRET 20120530 – 20130603
Styrelsen har under Verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Lars Edvinsson
Carl Dahlöf
Elisabet Waldenlind
Ingela Nilsson Remahl
Mattias Linde
Eva Laudon Meyer
Katarina Laurell

Detta är nu det 45:e årsmötet för Svenska Migränsällskapet (SMS). Antalet medlemmar var
vid verksamhetsårets utgång 109 stycken. Medlemsavgiften är för närvarande 250 kr i form
av ett engångsbelopp och gäller tills vidare. Vi uppmanar våra medlemmar att uppdatera sina
texter på hemsidan.
Årsmötet 20120530 var sällskapets 44:e och leddes av Lars Edvinsson. Det ägde rum i
samband med Neurologföreningens möte i Lund. Programmet innehöll även en översikt där dr
Astrid Gendola, Essen, Tyskland, berättade om senaste inom migrän behandling med diverse
divisers. Detta var mycket givande.
Föreningen ekonomi är god; skattmästaren rapporterade att postgirokontots ställning 200912
31 var +1 078 252 kr. Styrelsen har utannonserat ett stipendium till basal och klinisk
forskning kring primära huvudvärkssjukdomar även inför detta året. På grund av sen
utannonsering bestämdes att förlänga ansökningstiden till att gälla över sommaren. Vi avser
då att inkludera 2 gånger 150 000 kr.
Under året som gått har hemsidan fungerat och ny information läggs på. Detta sker under
ledning av Anna Sundholm och Pernilla Jonsson, med stöd av Mattias Linde och Eva Laudon
Meyer. Vi uppmanar alla i styrelsen att hjälpa till med att få ett gott resultat och att
kontinuerligt vidareutveckla denna.
I samband med det kombinerade mötet mellan ”Migraine Trust” och EHF (europeiska
huvudvärksföreningen) deltog flera av styrelsemedlemmarna med diverse bidrag, bl a posters.
Som vanligt fanns det rikligt med information både av basal och klinisk karaktär. Näst möte
kommer att ske i Köpenhamn 2014 under ledning av Rigmor Jensen. Under slutet av juni
2013 kommer det internationella huvudvärksmötet, i samarrangemang med det amerikanska
huvudvärkssällskapet, att äga rum i Boston.
Ett huvudvärksregister inom ramen för Neuroregistret är under uppbyggnad, ett första steg är
ett register för Hortons huvudvärk och andra TACs. Arbetet sker från Karolinska Huddinge.
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Lund 20130603
Lars Edvinsson
Ordförande

Carl Dahlöf
Vice ordförande

Elisabet Waldenlind
Sekreterare

2

