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Tidsplan för lokalföreningarna till Kongress 2022 

Förbundet planerar kongressen till 21-23 oktober 2022. Mer information om plats och 
tider kommer som senast i kallelsen. Dessförinnan är det viktigt att föreningarna 
känner till några viktiga datum eftersom det påverkar föreningens verksamhet. 

Jan – mars Kallelse till föreningens årsmöte ska sändas ut senast 14 dagar innan mötet. 
(Enligt lokalstadgarna). 
Gärna med info om att ”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” 
(Förbundsstadgar) ”Förslag som enskild medlem lägger fram till årsmötet, skall 
senast 10 dagar före årsmötet” (Enligt lokalstadgarna). 

Mars Föreningarnas årsmöte äger rum senast under mars månad. (Enl. stadgar) 
På dagordningen ska val till ombud till bland annat förbundskongress finnas. 
(Observera att föreningen inte behöver rapportera in vem/vilka som är ombud 
förrän i maj.) På årsmötet kan man med fördel behandla frågor om som berör 
kongressen som: ombud, motioner och nomineringar till förbundsstyrelsen, se 
nedan.  

15 april  Motion till ordinarie kongress skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex 
månader före den månad varunder kongressen hålles. (Enl. stadgar) 
Sänd till info@epilepsi.se Märk mejlet ”Motion till kongress”. 

15 april  Nomineringar till ny förbundsstyrelse och förtroendeuppdrag i förbundet, 
inlämnas till valberedningen. Se separat brev som sänts till lokalföreningens 
ordförande. Kontaktuppgift till valberedningen: Ingvor Aiha, e-post: 
ingvoraiha@gmail.com 

21 april Kallelse till ordinarie kongress skall utgå till föreningarna minst sex månader 
före kongressens öppnande. (Enl. stadgar) 

30 april  De medlemsantal som registreras och rapporteras in detta datum från 
föreningen till förbundet, är det som avgör hur många ombud som föreningen 
får på kongressen.  
”Kongressen utgörs av ombud från föreningarna. Varje förening äger rätt att 
utse ett ombud till kongressen för varje påbörjat 100-tal medlemmar som 
kongressåret registrerats senast den 30 april. För varje ombud bör utses 
suppleant”. (Enl. stadgar) 

31 maj Förteckning över valda ombud och suppleanter skall vara förbundsstyrelsen 
tillhanda senast fyra månader före den månad kongressen öppnas. (Enl. 
stadgar). Förbundet vill alltså ha in namnen på ombuden men även anmälan av 
observatörer, till detta datum, i god tid innan sommaren.  
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16 juni Sista inbetalningsdag för avgift för ombud och observatörer. Till bankgiro 181-
5554. 

21 sept Samtliga kongresshandlingar skall skickas till ombuden senast 1månad före 
kongressens öppnande. (Enl. stadgar). 

22 sept- okt Ev planerera in ett styrelsemöte i föreningen för att diskutera 
kongresshandlingarna som ett stöd för hur ombudet ska rösta i olika frågor.  

21-23 okt  Kongress  

13 nov Sista dag för inlämnande av reseräkning för att delta i resefördelning mellan 
föreningarna. 


