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Till lokalföreningarna i Svenska Epilepsiförbundet  
 

KALLELSE TILL KONGRESS  
Förbundsstyrelsen inbjuder härmed till ordinarie kongress den 21–23 oktober på Vårdnäs Stiftsgård, i 
Brokind i Östergötland (vardnas.se).  

Själva kongressen genomförs från lördagen den 22 oktober cirka kl. 8.30 till och med lunch söndagen 
den 23 oktober. På fredagen den 21 oktober planerar vi föreläsningar, diskussioner och workshops 
från cirka kl. 14.30. Däremellan registrering av ombud samt middag kl. 19.00.  

VAD GÖR KONGRESSEN?   
Kongressen är Svenska Epilepsiförbundets högsta beslutande organ. Kongressen ska granska den 
gångna periodens arbete och resultat, välja förbundsstyrelse och andra förtroendevalda samt besluta 
om de kommande tre årens verksamhet.   

VEM FÅR DELTA?   
Kongressen utgörs av ombud från föreningarna. Varje förening äger rätt att utse ett ombud för varje 
påbörjat hundratal medlemmar som senast den 30 april 2022 registrerats i KomMed-registret som 
betalande och aktiva för kongressåret. För varje ombud utses även en ersättare.  

Förbundsstyrelsens ledamöter är självskrivna kongressombud men äger ej rösträtt i frågor som avser 
ansvarsfrihet.  

Förbundsstyrelsen kan medge förening att på egen bekostnad sända observatör till kongressen, i 
mån av plats. Kostnad för observatör som får förhinder återbetalas ej. Utse därför ersättare.  

Ungdomssektionens styrelse har rätt att senast den 1 maj utse två ordinarie ombud jämte 
suppleanter.  

ANMÄLAN   
Anmälan av ombud, observatör och suppleant görs på särskild blankett senast den 31 maj. 
Blanketten medsänds i detta utskick, men finns också att ladda ned från 
epilepsi.se/foreningsinformation.   

SISTA BETALNINGSDAG  
Kongress- och observatörsavgift ska vara förbundets bankgiro 181–5554 tillhanda senast den 16 
juni.   
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KOSTNADER 
Kostnader ombud  
Kongressavgiften är 500 kr per ombud som delar rum och 750 kr för ombud som vill ha enkelrum; 
både kost och logi ingår i kongressavgiften.  

Resekostnader i samband med kongressen uppdelas, enligt stadgarna, lika mellan de närvarande 
ombuden. Faktura sänds ut i efterskott till föreningarna, efter inlämnande av reseräkningar.  

Kostnad observatör  
Förbundsstyrelsen kan i mån av plats medge att förening på egen bekostnad sänder observatör till 
kongressen. Ange i blanketten vilka tider observatör vill delta. Exempel på kostnader:  

• Enkelrum inkl. helpension fredag–söndag: 5 332 kr   
• Del i dubbelrum inkl. helpension fredag–söndag: 2 666 kr (uppge vem du ska dela rum med)  
• Ingen logi, men alla måltider exkl. vin och frukost, fredag–söndag: 953 kr   
• Ingen logi och endast kongressmiddag exkl. vin: 395 kr   

Resa till kongressen  
Ombuden ska följa förbundets resepolicy, det vill säga att resor ska ske med tåg i andra klass. 
Observatörer bokar sina resor och står för kostnaden själv.  

Vi rekommenderar att ombuden bokar biljett i god tid för bäst pris. Bokning kan ske från och med 
juni via förbundets konto hos SJ. På så sätt slipper föreningar/ombud att lägga ut pengar. Mer info 
går ut till ombuden när de är anmälda.  

Vid egen bokning av biljetter: Spara originalkvitton och bifoga till reseräkningsblanketten som finns 
att ladda ned från epilepsi.se/foreningsinformation.  
Ombud som reser med bil kan vid särskilda behov, och efter överenskommelse i förväg med 
förbundskansliet, få bilersättning med 1,83 kr/km, mot inlämnad reseräkning. Samåkning bör då i 
möjligaste mån ordnas med andra kongressbesökare. Reseräkning ska lämnas in senast den 13 
november till förbundskansliet.  

INFORMATION 
Mer information   
Information om program, hur man bokar biljetter, lämpliga tidpunkter för ankomst och avresa samt 
anknytningsbussar till/från Linköping kommer att lämnas till ombuden efter att de är anmälda till 
förbundskansliet. Sista anmälningsdag är den 31 maj. 

Kongresshandlingar  
Handlingarna kommer sändas ut till ombudet (till inrapporterad adress) senast 1 månad före 
kongressen.   
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FORTSATT TIDSPLAN FÖR LOKALFÖRENINGARNA INFÖR 
KONGRESSEN 2022  
 

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 och märk mejlet ”Motion till kongress”.  

15 april  Nomineringar till ny förbundsstyrelse och förtroendeuppdrag i förbundet inlämnas 
till valberedningen. Nomineringsblankett finns på epilepsi.se/foreningsinformation. 
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  Medlemsantalet som registreras och rapporteras in detta datum, från föreningen till 
förbundet, är det som avgör hur många ombud som föreningen får ha 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 till detta datum, i god tid före 
sommaren.   

16 juni Sista inbetalningsdag för avgift för ombud och observatörer.  

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

22 sept–okt Eventuellt 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. 
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