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FÖR

Styrelsen har under Verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Övriga ledamöter

Lars Edvinsson
Carl Dahlöf
Elisabet Waldenlind
Peter Mattson
Bo Larsson

Antalet medlemmar var vid Verksamhetsårets utgång ca 120 stycken. Medlemsavgiften har nu
bestämts till 250 kr och gäller för den aktiva perioden för vederbörande.
Styrelsen har under året träffats främst med anledning av konferenser där vi har varit aktiva
genom föreläsningar inom olika nationella såväl som internationella utbildningsprogram.
Årsmötet 02-05-15 var Svenska Migränsällskapets 34:de och ägde rum i Eskilstuna, i samband
med Svenska Neurologföreningens Vårmöte, 15-17 maj. Vi fick under första dagen hela
förmiddagen och kunde presentera 4 bra föredrag som drog en full sal med åhörare.

Europeiska huvudvärksfederationen EHF har haft konferens juni 2002 i Istanbul. Flera av
styrelsens medlemmar har deltagit, både som chairman och som föredragshållare. Nästa
ordförande har Prof Pramod Saxena utsetts till, han kommer att år 2004 arrangera EHF mötet i
Rotterdam.
Migraine Trust mötet i september i London och Internationel Headache Seminar mars 2003 i
Köpenhamn avlöpte väl. Svenska migränsällskapets medlemmar har deltagit med föredrag och
posters.
Internationella Headache Society´s världskongress kommer att äga rum i Rom september 2003.
Flera av styrelsemedlemmarna har sänt in abstrakt inför denna kongress. Vi ser alla fram emot
en mycket intressant vecka.

Beträffande IHS tidning Cephalalgia har Peter Goadsby som editor gjort ett fint arbete.
Tidningen håller nu internationella mått, kan ta emot artiklar elektroniskt och har tack vare
stigande impact factor fått högre status. Det diskuteras nu att öka antalet publcerade sidor.
Man har inbjudit till nationella föreningar att söka om att vara värd för IHS Congress 2007.
Carl Dahlöf och Lars Edvinsson kommer att söka få denna kongress till Stockholm. Vi
kommer att presentera ett förslag under Rom mötet för IHS styrelse.
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Glaxo Wellcomes stipendium för forskning kring migrän och annan huvudvärk 2002 utdelades
till Eva Laudon Meyer, Yi Liu och Dan Svensson.
AstraZenecas stipendium för forskning inom huvudvärksområdet utdelades till två projekt, dels
till Christina Sjöstrand dels till Malin Malmsjö.
Åsa Fichtel, doktorand till Bo Larsson i Uppsala, har under det gågna året disputerat på en
avhandling med titeln ”Recurrent Headache among Swedish Adolescents: Psychosocial
Factors, Coping and Effects of Relaxation Treatment”.
Föreningens hemsida www.migransallskapet.org har nu varit igång ett år. Positiva omdömen
har hörts.
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