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Till lokalföreningarna inom Svenska Epilepsiförbundet 

INFÖR ÅRSMÖTEN 2022 - KONGRESSÅRET 

 
Inför årsmötena brukar förbundet sända ut en checklista till föreningarna. Så gör vi även i år. Eftersom 2022 
också är ett kongressår behöver föreningen förbereda sig på ytterligare några frågor inför årsmötet och året.  
 
Lokalföreningarnas årsmöte ska enligt stadgarna äga rum senast under mars månad.  Kallelse till årsmötet skall 
ske senast 14 dagar före mötet (enligt lokalföreningen stadgar). Inför och på årsmötet kan ni göra er väl 
förberedda och skapa god förankring i de frågor som berör kongressen gällande: 
 

 Att behandla frågan om ombud och dess suppleant 
 Behandla motioner  
 Nominera till förbundsstyrelsen och förtroendeuppdrag 

 
Tidsplanen i detta utskick anger mer noggrant när förbundet behöver olika uppgifter från föreningen.  
 
Förbundet rekommenderar  
att föreningens medlemmar i kallelsen till årsmötet informeras om möjligheten att skriva motioner till 
kongressen. Så här står det i förbundets stadgar:  ”motion till kongressen kan väckas av förbundets region/läns- 
och lokalföreningar samt av enskild medlem. Motion av enskild medlem skall inges till föreningens styrelse som har att 
tillstyrka eller avstyrka motionen. Avstyrkt motion skall, om medlemmen så begär, skickas till förbundskansliet för att 
läggas fram för kongressen som enskild”. 
I lokalföreningens stadgar står det: ”Förslag som enskild medlem lägger fram till årsmötet, skall senast 10 dagar 
före årsmötet lämnas till styrelsen”. 
 
Förbundet planerar  
kongressen till 21-23 oktober 2022. Mer information om plats och tider kommer som senast 21 april i kallelsen 
till föreningen. Det utsedda ombudet/n får sedan kongresshandlingarna senast en månad innan kongressen. Då 
kan det vara viktigt att styrelsen och ombudet har ett möte eller kontakt så att ombudet har föreningens stöd och 
förankring i de frågor som kongressen ska behandla.  
 
I detta utskick finns information och/eller länkar till:  

1) Checklista inför årsmöten 
2) Tidsplan inför kongressen 
3) Stadgar 
4) Brev från valberedningen 

 
Nyhet - Föreningsinformation på hemsidan  
Förbundet har samlat dokument, blanketter och information som berör föreningarna på en sida på hemsidan. Gå 
in på sidan när du söker aktuell information: epilepsi.se/foreningsinformation 
 
Med vänlig hälsning 

 

Sofia Segergren 
Förbundssekreterare, Svenska Epilepsiförbundet 

 


