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Detta är nu det 43:e årsmötet för Svenska Migränsällskapet (SMS). Antalet medlemmar var
vid verksamhetsårets utgång 107 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 20100526 var sällskapets 42:e och leddes av Lars Edvinsson. Det ägde rum i
samband med Neurologföreningens möte i Östersund.
Föreningen ekonomi är god; skattmästaren rapporterade att postgirokontots ställning 200912
31 var +1 078 252 kr. Styrelsen har planerat att utannonsera ett antal stipendier till basal och
klinisk forskning kring primära huvudvärkssjukdomar. Vi har cirkulerat och godtaget ett
förslag till stadgar för dessa stipendier. Vi planerar att utannonsera dessa inom kort.
Sällskapet har med stor tacksamhet erhållit en donation på 100 000 kr för
huvudvärksforskning från en privatperson att ingå i Svenska Migränsällskapets stipendium för
huvudvärksforskning. Donatorn kommer att få Svenska Migränsällskapets diplom.
Under året som gått har hemsidan diskuterats och moderniserats. Detta arbete har involverat
Mattias Linde, Anna Sundholm, Pernilla Jonsson och Eva LaudonMeyer. Slutresultatet har vi
inte sett ännu. Vi kommer att lägga ut hemsidan i preliminär form inom en vecka och sedan
får vi fylla på med de saker som behöver läggas dit t ex diagnostiska kriterier mm. Dessutom
kommer vi att byta webb hotell (ansvarig för det praktiska arbetet är vår konsult Annika
Norbäck).
I samband med den Europeiska Huvudvärksföreningens möte i Nice deltog flera av
styrelsemedlemmarna med diverse bidrag, främst i form av posters då mötet var mycket
kliniskt centrerat och fokuserat på kliniska problem.
Handbook of Clinical Neurology volym 97 har utkommit med titeln Headache, 825 sidor.
Guiseppe Nappi och Michael Moskowitz är redaktörer. Jörgen Boivie har bidragit med ett
kapitel om central smärta i ansikte och huvud och Christina Sjöstrand och Elisabet
Waldenlind har bidragit med ett kapitel om patofysiologi vid cluster headache och andra
TACs. Samtliga 65 kapitel är sökbara via nätet.
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Ett temanummer med sex artiklar om huvudvärk utkom 2010 i INCITAMENT. Flertalet
medverkande är medlemmar i sällskapet.
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.
Det är en stor ära för Svenska Migränsällskapet att efter en central nomineringsprocess Carl
Dahlöf nominerats till ”IHS election of Presidentelect 2011”. Man har ändrat reglerna för
omröstningen från tidigare 1 land =1 röst till 1 medlem=1 röst. I omröstningen fick Alan
Rapoport flest röster. Vi önskar honom lycka till som ny ordförande i IHS.
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