Protokoll fört vid Epilepsiförbundets kongress 2019-10-18-2019-10-20
Svenska Epilepsiförbundet, organisationsnummer 802006-7750
Protokoll fört vid Epilepsiförbundets kongress på Hotel Scandic Crown i Göteborg den
18-20 oktober 2019

Kongressen inleddes kl 18 den 18 oktober, ajournerades och återupptogs den 19 oktober kl
8.30 och ajournerades kl 15 till söndagen den 20 oktober kl 9 och avslutades kl 12 samma
dag.
Punkterna 7-9 och 11 c på dagordningen bordlades den 18 oktober för behandling den 19
oktober.
Hedersmedlem Bengt-Olov Davidsson tog den 19 oktober upp en ordningsfråga om att han
som hedersmedlem skulle få yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Kongressen
godkände detta.
Kongressdagen den 19 oktober inleddes med att förbundssekreterare Susanne Lund
redogjorde för hur arbetet har skett under den gångna kongressperioden. Förbundet har
drabbats av stora svårigheter med förlust av två förbundsordförande och en styrelseledamot.
Personalen har utökats med en förbundskonsulent. Tre anställda på kansliet slutar sin
anställning. Nyanställning av förbundssekreterare Sofia Segergren och av ekonom Bengt
Abrahamsson har gjorts. Ytterligare en nyanställning av kommunikatör är på gång. Det ställs
stora krav på rutiner för att förbundet ska fungera. Förbundet har flyttat till mindre lokaler.
90-konto har avslutats. Förbundet har gett ut Epilepsiboken. Tidningen Epilepsia utkommer
med 4 nummer per år. Genom träget arbete har man mycket tack vare Sven Pålhagen fått
nationella riktlinjer för epilepsi. En Epilepsirapport har sammanställts och en Epilepsipod
har utarbetats. Förbundet satsar på ungdoms- och familjeverksamhet. Lägerverksamhet har
kunnat genomföras tack vare stöd från en stiftelse. Under kongressperioden har
förbundsstyrelsen haft fler möten än tidigare. Styrelsen arbetar aktivt utåt. Susanne lyfte
fram vikten av föreningarnas stora engagemang.
Information lämnades om att försäljning av Lila band har startats på initiativ av
Epilepsiförbundet i Canada.
Förbundssekreterare Sofia Segergren och ekonom Bengt Abrahamsson presenterade sig för
kongressdeltagarna.
Professor Kristina Malmgren från Neurosjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset höll
en föreläsning om aktuell epilepsibehandling och om det nya Epilepsicentrum som är ett
multidisciplinärt centrum med sammanhållen vård för patienter med ovanliga och komplexa
epilepsier.
Valberedningen avtackades.
Kongressen avslutades med att förbundssekreterare Susanne Lund och Irmeli Patricius, som
båda slutar sin mångåriga anställning hos förbundet avtackades för sin förtjänstfulla arbete.
Dagen innan avtackades Lars-Åke Karlsson för sitt förtjänstfulla arbete.

§1

KONGRESSEN ÖPPNAS — FÖRBUNDSORDFÖRANDEN HAR ORDET
Epilepsiförbundets ordförande Anna Eksell hälsade alla välkomna och förklarade
kongressen öppnad.

§2

GÄSTERNA HAR ORDET
Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige höll ett anförande om
Funktionsrätts verksamhet och betydelsen av organisationer för personer med olika
funktionsvariationer såsom epilepsi för att verka för att förbättra livet bland annat
genom påverkan och samverkan med sjukvård och samhällets organisationer.
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§3

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den utsända dagordningen godkändes med tillägg att redovisning ska ske av vad
Epilepsiförbundet har uträttat under tiden från förra kongressen.

§4

FRÅGA OM DEN ORDINARIE KONGRESSEN UTLYSTS I BEHÖRIG
TID OCH ORDNING
Kongressen ska enligt Epilepsiförbundets stadgar vara utlyst 6 månader före
kongressen. Kallelse skickades ut 16 januari 2019. Beslutades att kongressen var
utlyst i behörig tid och ordning.

§5

UPPROP AV OBMUD OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Upprop skedde. 46 ombud var närvarande. Röstlängden fastställdes. Den 19 och
20 oktober ersattes ombud Lennart Persson av Fuad Solakovic.
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§7

VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR KONGRESSENS FÖRHANDLINGAR
a) Lennart Persson valdes till kongressordförande för förhandlingarna den 18
oktober. Daniel Andersson valdes till kongressordförande den 19 och 20
oktober.
b) Margareta Svensson valdes till protokollsekreterare.
c) Ingvor Aiha och Gunilla Andersson valdes till justerare av protokollet.
d) Emma Wennerholm och Maths Silversparr valdes till rösträknare.
e) Sven Pålhagen, Sara Andersson och Susanne Lund valdes till
redaktionsutskott.
VERKSAMHETS-, FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, RESULTAT- OCH
BALANSRAPPORT SAMT REVISIONSBERÄTTELSE 2016
a) Till protokollet antecknades att verksamhetsberättelse för Svenska
Epilepsiförbundet 2016 ansågs föredragen i och med att den var utskickad till
ombuden i god tid. Lars-Åke Karlsson redogjorde för förvaltningsberättelse,
resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse.
b) Till protokollet antecknades att verksamhetsberättelse för Stiftelsen
Epilepsifonden 2016 ansågs föredragen i och med att den var utskickad till
ombuden i god tid. Lars-Åke Karlsson redogjorde för förvaltningsberättelse,
resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse. Detta är en
avkastningsstiftelse. Omplaceringar har gjorts till en särskild stiftelsefond för
att kunna göra utbetalningar.
c) Till protokollet antecknades att verksamhetsberättelse för Stiftelsen EB
Hellbergs fond 2016 ansågs föredragen i och med att den var utskickad till
ombuden i god tid. Lars-Åke Karlsson redogjorde för förvaltningsberättelse,
resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse.
d) Till protokollet antecknades att verksamhetsberättelse för Stiftelsen Estrid och
Gustav Johanssons fond 2016 ansågs föredragen i och med att den var
utskickad till ombuden i god tid. Lars-Åke Karlsson redogjorde för
förvaltningsberättelse, resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse.
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§8

VERKSAMHETS-, FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, RESULTAT- OCH
BALANSRAPPORT SAMT REVISIONSBERÄTTELSE 2017
a) Till protokollet antecknades att verksamhetsberättelse för Svenska
Epilepsiförbundet 2017 ansågs föredragen i och med att den var utskickad till
ombuden i god tid. Lars-Åke Karlsson redogjorde för förvaltningsberättelse,
resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse.
Antecknades att Epilepsiförbundet inte deltog i Nordiskt möte.
b) Till protokollet antecknades att verksamhetsberättelse för Stiftelsen
Epilepsifonden 2017 ansågs föredragen i och med att den var utskickad till
ombuden i god tid. Lars-Åke Karlsson redogjorde för förvaltningsberättelse,
resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse.
c) Till protokollet antecknades att verksamhetsberättelse för Stiftelsen EB
Hellbergs fond 2017 ansågs föredragen i och med att den var utskickad till
ombuden i god tid. Lars-Åke Karlsson redogjorde för förvaltningsberättelse,
resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse.
d) Till protokollet antecknades att verksamhetsberättelse för Stiftelsen Estrid och
Gustav Johanssons fond 2017 ansågs föredragen i och med att den var
utskickad till ombuden i god tid. Lars-Åke Karlsson redogjorde för
förvaltningsberättelse, resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse.

§9

VERKSAMHETS-, FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, RESUTAT- OCH
BALANSRAPPORT SAMT REVISONSBERÄTTELSE 2018
a) Till protokollet antecknades att verksamhetsberättelse för Svenska
Epilepsiförbundet 2018 ansågs föredragen i och med att den var utskickad till
ombuden i god tid. Lars-Åke Karlsson redogjorde för förvaltningsberättelse,
resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse.
b) Till protokollet antecknades att verksamhetsberättelse för Stiftelsen
Epilepsifonden 2018 ansågs föredragen i och med att den var utskickad till
ombuden i god tid. Lars-Åke Karlsson redogjorde för förvaltningsberättelse,
resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse.
c) Till protokollet antecknades att verksamhetsberättelse för Stiftelsen BB
Hellbergs fond 2018 ansågs föredragen i och med att den var utskickad till
ombuden i god tid. Lars-Åke Karlsson redogjorde för förvaltningsberättelse,
resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse.
d) Till protokollet antecknades att verksamhetsberättelse för Stiftelsen Estrid och
Gustav Johanssons fond 2018 ansågs föredragen i och med att den var
utskickad till ombuden i god tid. Lars-Åke Karlsson redogjorde för
förvaltningsberättelse, resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse.
Till protokollet antecknades att lokalföreningen i Stor-Stockholm yrkar att det till
protokollet förs att förbundets arbete i framtiden bättre tar tillvara föreningarnas
arbete med genomförande och utformning av policys och riktlinjer och att det
beskrivs tydligt i kommande verksamhetsplaner och verksamhetsberättelse.

§ 10

BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET
Kongressen beslutade att bevilja Svenska Epilepsiförbundets styrelse ansvarsfrihet
för verksamhetsåren 2016, 2017 och 2018.
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§ 11

STYRELSENS FÖRSLAG
a) Förbundsstyrelsen föreslår att tidigare förbundsordförande Cathrine Påhlsson
Ahlgren blir hedersmedlem.
Kongressen beslutade att utse Cathrine Påhlsson Ahlgren till
hedersmedlem i Svenska Epilepsiförbundet.
b) Mindre stadgeändring i förbundets stadgar § 16 om att ändra tid för kallelse
och tid för inlämnande av motioner till kongressen föredrogs.
Kongressen beslutade att ändra stadgarna så att motioner till kongressen ska
vara inlämnade senast 8 månader före kongressen och att kallelse till
kongressen ska vara utskickad senast 6 månader före kongressen.
Förbundsstyrelsen har då 2 månader på sig att behandla motionerna.
Kongressen beslutade att § 16 i stadgarna justeras till:
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ordinarie kongress. För
sådant beslut krävs minst två tredjedels majoritet. Fråga om stadgeändring får
endast behandlas med anledning av motion eller förslag av förbundsstyrelsen.
c) Epilepsiregister. Kongressen beslutade att ge den nya förbundsstyrelsen i
uppdrag att utarbeta strategier för att stimulera åtgärder för att registreringar i
epilepsiregister sker.

§ 12

MOTIONER
Samtliga motioner har behandlats av förbundsstyrelsen. Motionerna tillsammans
med förbundsstyrelsens yttrande har varit utsända till kongressombuden i förväg.
1.Mandatperiodens längd för förbundsstyrelsens ledamöter.
Kongressen beslutade efter votering där förbundsstyrelsens förslag fick 36 röster
och motionen 10 röster, att avslå motionen och bifalla förbundsstyrelsens
yttrande, vilket innebär att mandatperioden förblir 3 år för ordförande, ledamöter
och suppleanter i förbundsstyrelsen.
2. Mandatperiodens längd för lokalstyrelseledamöter.
Motionen föreslår att ordförande väljs till nästa årsmöte, ordinarie hälften avgår
och hälften av ledamöterna väljs till nästa årsmöte, suppleanter 1 år.
Förbundsstyrelsens yttrande är att avslå motionen då det är svårt att rekrytera
personer som kan binda sig för en längre tid.
Efter votering fick förbundsstyrelsens yttrande 22 röster, motionen 19.
Kongressen beslutade alltså att avslå motionen.
3. Rättsombud.
Förslag att förbundet inför rättsombud. Förbundsstyrelsens yttrande anser att syftet
är gott men att det inte är möjligt att åta sig uppdraget då det inte finns personella
resurser och ekonomi till detta.
Kongressen beslutade att avslå motionen och att denna anses besvarad med
förbundsstyrelsens yttrande.
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§ 12

MOTIONER
4. Central bantering av medlemsuppbörd av medlemsavgifter.
Förbundsstyrelsen skriver i sitt yttrande att Epilepsiförbundet har erbjudit central
uppbörd sedan 2010 men har avslutat på grund av lågt intresse och betydande
kostnader.
Det blev en diskussion om registerhantering, arbetsbelastning och kostnader för att
varje förening hanterar medlemsavgifter kontra central uppbörd.
Mariella Olsson yrkar att tillträdande förbundsstyrelse får kongressens uppdrag att
ta fram underlag för vad införandet av en central hantering av medlemsuppbörd av
medlemsavgifter förväntas medföra i kostnader och arbetsbelastning för såväl
förbundet som för den enskilda lokalföreningen.
Kongressen beslutade att avslå motionen samt att bifalla Mariella Olssons
yrkande.
5. En årlig mer detaljerad verksamhets-/arbetsplan för förbundet.
Motionen gäller att förbundsstyrelsen årligen upprättar och skickar ut en mer
detaljerad verksamhets-/arbetsplan för att tydliggöra vilka arbetsuppgifter
förbundsstyrelsen prioriterar under aktuellt verksamhetsår.
Kongressen beslutade att bifalla motionen.
6. Massmedial förbundsaktivitet på den internationella epilepsidagen.
Förbundsstyrelsen instämmer i andemeningen med att förbundet tar initiativ till
och arrangerar massmedial aktivitet kring Världsepilepsidagen. Förbundsstyrelsen
föreslår att den nya förbundsstyrelsen överväger möjlig insats och ekonomisk
inverkan med beaktande av motionärens förslag.
Kongressen beslutade att motionen anses besvarad med förbundsstyrelsens
yttrande.
7. Lathund för arbete med implementering av de nationella riktlinjerna.
Motionen föreslår att förbundet sammanställer en lathund med förslag på hur
föreningar kan arbeta med implementering av riktlinjerna.
Förbundsstyrelsens yttrande är bifall till motionen.
011e Alshi yrkade på ett tillägg: Att kongressen bifaller motionen och uppdrar åt
förbundsstyrelsen att utforma noga planerad strategi för implementering av de
nationella riktlinjerna för epilepsi samt att besluta och för föreningarna presentera
en gemensam plan med tydlig arbetsfördelning för förbund och föreningar för
implementering av de nationella riktlinjerna för epilepsi senast sommaren 2020
och att utforma en lathund för föreningarnas arbete som presenteras samtidigt med
den gemensamma planen.
Kongressen beslutade att bifalla motionen och att bifalla 011e AlAns
tilläggsyrkande.
8. Socialstyrelsens nationella riktlinjer om epilepsi.
Motionären vill att Svenska Epilepsiförbundet anordnar en kurs där deltagare från
lokala föreningar får möjlighet att uppdatera sig på de nationella riktlinjerna och
att Svenska Epilepsiförbundet stimulerar och regelbundet följer upp att de som
genomgått kursen kan vidarebefordra sina kunskaper.
Förbundsstyrelsen föreslår bifall till att anordna kurser, men har inte möjlighet att
följ a upp att kursdeltagarna kan vidarebefordra sina kunskaper.
Kongressen beslutade att bifalla motionen där utbildning är viktig för att se till att
de nya riktlinjerna leder till förbättring och jämlik vård samt att när det gäller
uppföljning se detta som en process i ett arbeta över tid.

Svenska Epilepsiförbundets kongress 2019-10-8-2019-10-20

Protokoll fört vid Epilepsiförbundets kongress 2019-10-18-2019-10-20

§ 12

MOTIONER
9. Informationsbroschyrer och filmer
Motionären vill att Epilepsiförbundet tar fram nytt informationsmaterial och att
man översätter de filmer som finns om epilepsi från norska epilepsiförbundet.
Förbundsstyrelsen är i grunden positiv till saklig information men konstaterar att
material och broschyrer inte beställs av föreningarna och att det blir
resurskrävande både personellt och ekonomiskt att framställa material och att
översätta filmer.
Lars A Ohlsson lämnade ett tilläggsyrkande att motionen avslås men att
förbundsstyrelsen återkommer inom ett år med uppdatering av
informationsmaterial efter det att förbundets kommunikatör har börjat tjänstgöra.
Kongressen beslutade att avslå motionen.
Kongressen beslutade att tillstyrka Lars A Ohlssons tilläggsyrkande.
10. Årligt tema.
Motionären yrkar att förbundet tillsammans med lokalföreningar beslutar om ett
gemensamt tema för varje år, alternativt kongressperiod, att förbundet tar fram
material till varje tema och att förbundet arbetar för att stimulera föreningarna att
arbeta med samma tema.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar att bifalla motionen med
undantaget att endast ha ett tema per kongressperiod.
Kongressen beslutade att tillstyrka förbundsstyrelsens förslag att bifalla
motionen men att endast ha ett tema per kongressperiod.
11. Namnskyltar.
Motionären efterlyser gemensam mall/logo/teckensnitt som underlag för
namnskyltar som föreningarna kan använda. Förbundsstyrelsen tillstyrker bifall.
Kongressen beslutade att bifalla motionen.

§ 13

FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT TILL FÖRBUNDET
Kongressen beslutade att årsavgiften för kongressperioden 2020-2022 ska vara
oförändrad 130 kronor för enskild medlem, huvudmedlem, och 60 kronor för
familjemedlem.

§ 14

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR KONGRESSPERIODEN
Förslag till budget och verksamhetsplan har skickats ut till kongressombuden.
Lars-Åke Karlsson kommenterade budgetförslaget.
011e AlAn från Storstockholms förening lämnade ett tilläggsyrkande: att
kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att sammanställa en årlig plan för
förbundets och föreningarnas föreslagna verksamhet. Planen ska delges
föreningarna senast under september månad innan verkställighet. I planen ska
framgå vilka åtgärder/aktiviteter förbundet planerar och vad förbundet önskar att
föreningarna särskilt fokuserar på. Med stöd av planen kan epilepsirörelsen verka
med full kraft i hela landet samt att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att
utforma verksamhetsplan 2022-2025 med mål för verksamhetsperioden och hur
dessa ska uppnås av förbund och föreningar tillsammans genom en god samverkan
och en bra arbetsfördelning.
Kongressen beslutade att anta föreslagen verksamhetsplan och budget samt att
anta Storstockholmsföreningens tilläggsyrkande.
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§ 15

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Kongressen fastställde att förbundsstyrelsen, som väljs på 3 år, ska bestå av
ordförande, 6 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.

§16

VAL AV
Valberedningen redogjorde för sitt arbete. Närvarande kandidater presenterade
sig.
a) Till förbundsordförande valdes Berndt Ohlin.
Nuvarande förbundsordförande Anna Eksell avtackades för engagerat arbete.
b) Till ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen valdes efter votering Peter
Söderström (46 röster), Sara Andersson (45 röster), Sven Pålhagen (43 röster),
Lars Gårdfeldt (40 röster), Wiveka Jönsson (38 röster), Swen Wernvik (38 röster).
c) Till suppleanter i förbundsstyrelsen valdes Arne Hertzberg, Martin Rådberg,
Örjan Viklund, Therese Lerjestam och Per-Olof Andersson.
011e AlAn yrkade att suppleanter träder in i den ordning de är valda.
Kongressen beslutade att bifalla 011e AlAns yrkande.
d) Till revisorer 3 år valdes Evy Persson och Margareta Mor61 auktoriserad
revisor BDO.
e) Till revisorsuppleanter 3 år valdes Anette Lagerqvist och auktoriserad revisor
Sofia Fredriksson, BDO.
f) Kongressen beslutade att valberedningen ska bestå av 5 ordinarie och 3
ersättare. Efter votering valdes till ordinarie i valberedningen Ingvor Aiha
(Jönköping —40 röster), Lars Wesström (Norrköping — 34 röster), Anna Eksell
(Skaraborg — 33 röster), Ann Andersson (Skaraborg — 32 röster), och Anders
Andersson (Göteborg — 29 röster). Ann Andersson valdes till sammankallande.
Till ersättare i valberedningen valdes Åsa Nilsson (Piteå — 23 röster), Inger
Karlsson (Stockholm — 21 röster) och Maria Svensson (Karlskrona — 19 röster).
Kongressen beslutade att ersättarna träder in i den ordning de är valda i enlighet
med yrkande från 011e Als&i.
g) Kongressen förrättade följande val av ledamöter i utskott 3 år
Till Föräldrakommittén valdes Arne Hertzberg, Helene With och Tonia Roth.
Till Socialmedicinskt utskott valdes Sven Pålhagen, Mariella Olsson och Åsa
Nilsson.
Till Studieutskott valdes Malin Axelsson, Magnus Strömberg, Berndt Ohlin.
h) Till Ungdomssektionens styrelse valdes Anna Eksell, Sara Andersson, Ludvig
Johansson, Daniel Söderström, Johanna Björkman och Celine Medina

§ 17

FÖRSLAG TILL UTTALANDE
Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att formulera ett uttalande om att se till
att de nationella riktlinjerna för epilepsi efterföljs och att det blir jämlik
epilepsivård i hela landet samt att förbundsstyrelsen ska arbeta för att
epilepsirehabilitering med beaktande av epilepsiregistret.
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§ 18

KONGRESSEN AVSLUTAS
Kongressordförande Daniel Andersson överlämnade ordförandeklubban och ordet
till den nyvalde förbundsordföranden Berndt Ohlin.
Berndt Ohlin förklarade kongressen avslutad.

Vid protokollet:

Margaret(Svensson
Justeras:

Lennart Persson
Kongressordförand

1-6 och 11 a och b

DthiefAndersson
Kongressordförande §§ 7-9, 11 c och 12-18

C-

Ingvor/Aiha
Justerare

Gunilla Andersson
Justerare
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