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Förslag på tidsplan för föreningar om 
medlemsavgifter och registrering i medlemsregistret 
 
 

I början av december Sänd ut medlemsavier nr 1 för nästkommande år med sista 
betalningsdag 31/12.  

Januari Registrera inbetalande medlemmar, avi nr1 och avregistrera de som 
meddelar att de ej vill vara medlemmar längre – så får de inte Epilepsia 
1/2021. (listor tas ut i mitten av februari) 

Februari Sänd ut påminnelseavi nr 2 på medlemsavgift, med sista 
inbetalningsdag 28/2 eller 31/3. Kontakta gärna medlemmen som inte 
betalt personligen. 

30 april  Underskrivna årsmöteshandlingar från lokalföreningen ska vara 
Epilepsiförbundet tillhanda. 

 
Registreringen av betalande medlemmar för året ska vara klar. Notera 
medlemsantalet i registret inför redovisning till förbundet. (Kongressåret 
används också detta antal för beräkning av antal ombud per förening till 
kongressen.) 
Endast de som betalt medlemsavgift för 2022 får Epilepsia. (D.v.s som är 
registrerade: ”att de ska ha Epilepsia (huvudmedlem), är aktiva och 
betalande 2022”. (Listor till Epilepsia tas ut i mitten av maj.) 
 

15 maj Redovisning av medlemsantal på blankett och betalning av 
medlemsavgifter till förbundet för de som är registrerade 30 april. 

 
30 maj Underskrivna årsmöteshandlingar för länsföreningar ska vara 

Epilepsiförbundet tillhanda senast den 30 maj. 
 
April – september Registrera nya medlemmar kontinuerligt så att de får info från er och 

Epilepsia från förbundet, kontakta dem och ge dem information (Listor till 
Epilepsia tas ut 22 augusti) 

 
Okt-december Registrera kontinuerligt nya medlemmar som får ”nästa år på köpet”. 

(Listor till Epilepsia tas ut i slutet av november) 
 
31 oktober Betalning av medlemsavgifter och redovisning av antalet medlemmar för 

de medlemmar som tillkommit under perioden 1 maj- 30 september 
2022, till förbundet. 

15 december  Redovisa antalet medlemmar, som tillkommit under perioden 1 maj- 31 
december på blanketten och sänd till förbundskansliet. Gör en sista 
registrering i registret av nya medlemmar som tillkommit under perioden.  

31 december Förbundet gör avläsning i registret av årsskiftessiffra till 
verksamhetsberättelse, revision och statsbidrag. Medlemsantalet vid 
årsskiftet är viktigt för bl.a. ansökan om bidrag t.ex.  statsbidrag.  


