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Från valberedningen 
inför Kongressen 2022 
 

Till föreningsordföranden 
 
Så har snart en kongressperiod passerat. Den 21-23 oktober 2022 äger förbundets ordinarie kongress 
rum och vi i valberedningen har inlett arbetet med att organisera valen av förtroendevalda. Vi 
uppmanar därför alla föreningar att komma in med nomineringar till: 
 
- Förbundsordförande 
- Förbundsstyrelse 
- Ungdomssektionens styrelse 
- Revisorer 
- Föräldrakommitté 
- Studieutskott 
- Socialmedicinskt utskott 
-  

Förbundet har en rad mycket angelägna områden att verka inom för att förbättra situationen för 
medlemmarna. Vi söker därför kandidater som vill arbeta aktivt i förbundet, kanske som ledamot i 
förbundsstyrelsen eller i något utskott etc. Det innebär att man måste ha möjlighet att avsätta en viss 
tid och ha ett engagemang. Det är dock viktigt att förmedla till medlemmarna att man inte behöver 
vara en expert inom något område. Kunskap kan inhämtas, men engagemanget kan inte skaffas på 
annat håll. Det behöver man ha med sig i bagaget. Vi söker personer i olika åldrar och med olika 
erfarenheter. Det är ett roligt uppdrag att få verka i en intresseorganisation på centralt plan. Det är 
också en fin personlig merit, förutom att man själv blir stimulerad och träffar många nya människor.  
 
 Notera att den som nomineras måste vara tillfrågad om den är beredd att stå till förfogande för 
förtroendeuppdrag som ordinarie eller som ersättare. Personen bör också informeras om att 
förbundsstyrelsen arbetar som ett lag som ser till hela Epilepsiförbundets bästa. Man representerar 
alltså inte sin förening, utan alla medlemmar. Och man måste vara beredd att aktivt bidra till 
styrelsens/utskottets arbete. Valberedningens roll är att försöka hitta och samla detta lag av goda och 
kunniga medarbetare. 
Valberedningen står gärna till tjänst med att svara på frågor eller om du vill samråda omkring 
förbundsarbetets innehåll och förväntningar.  
Nomineringsblanketter till olika förbundsuppdrag bifogas och vi hoppas att du som ordförande kan 
informera din styrelse och medlemmar om att nomineringsprocessen är i gång. Vi räknar med att med 
din hjälp få många nomineringar. Sista dag för nominering är den 15 april. Kongressen beslutar vem 
som blir vald. 
  
Vänliga hälsningar 
 
Valberedningen, Svenska Epilepsiförbundet 
Ingvor Aiha 0707-922291 
Inger Karlsson 08-6508150 
Lars Wesström 076-0462140 
Maria Svensson 070-3141108 
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Blankett för nominering 
 
Sista dag för nominering är den 15 april.  
Notera att den som nomineras måste vara tillfrågad  
Sänd nominering till:  
Valberedningen c/o Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
Eller: ingvoraiha@gmail.com 
 
 
Jag/föreningen ________________________________________________ 
 
Mejl ____________________________________________________________
    
Telefon ____________________________________________________________ 
 
 
 
Nominerar: 
 
 
Namn ________________________________________________________________ 
 
Adress ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
Mejl ________________________________________________________________ 
 
Telefon ________________________________________________________________ 
 
 
Är personen medlem eller vill bli medlem:              Ja   Nej 
 
Är personen tillfrågad?   Ja   Nej 
 
Till följande uppdrag: __________________________________________________________ 
 
Kvalifikationer: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Fortsättning på nästa sida 
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Denna sida kan kopieras av om ni vill nominera fler 
 
Nominerar: 
 
Namn ________________________________________________________________ 
 
Adress ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
Mejl ________________________________________________________________ 
 
Telefon ________________________________________________________________ 
 
Är personen medlem eller vill bli medlem:              Ja   Nej 
 
Är personen tillfrågad?   Ja   Nej 
 
Till följande uppdrag: __________________________________________________________ 
 
Kvalifikationer: _______________________________________________________________ 
 
 
 
Nominerar: 
 
Namn ________________________________________________________________ 
 
Adress ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
Mejl ________________________________________________________________ 
 
Telefon ________________________________________________________________ 
 
Är personen medlem eller vill bli medlem:              Ja   Nej 
 
Är personen tillfrågad?   Ja   Nej 
 
Till följande uppdrag: __________________________________________________________ 
 
Kvalifikationer: _______________________________________________________________ 
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Denna sida kan kopieras av om ni vill nominera fler 
 
Nominerar: 
 
Namn ________________________________________________________________ 
 
Adress ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
Mejl ________________________________________________________________ 
 
Telefon ________________________________________________________________ 
 
Är personen medlem eller vill bli medlem:              Ja   Nej 
 
Är personen tillfrågad?   Ja   Nej 
 
Till följande uppdrag: __________________________________________________________ 
 
Kvalifikationer: _______________________________________________________________ 
 
 
 
Nominerar: 
 
Namn ________________________________________________________________ 
 
Adress ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
Mejl ________________________________________________________________ 
 
Telefon ________________________________________________________________ 
 
Är personen medlem eller vill bli medlem:              Ja   Nej 
 
Är personen tillfrågad?   Ja   Nej 
 
Till följande uppdrag: __________________________________________________________ 
 
Kvalifikationer: _______________________________________________________________ 
 


