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Till ombud och övriga anmälda observatörer, valberedning, revisor, gäster 
 

VARMT VÄLKOMMEN TILL KONGRESSEN! 
Härmed hälsas du välkommen till Svenska Epilepsiförbundets ordinarie kongress den 21–23 oktober 
på Vårdnäs Stiftsgård, i Brokind i Östergötland (vardnas.se). 
Vi startar fredagen den 21 oktober med minimässa från kl. 14.30 samt föreläsningar från kl. 16.00. 
Kongressen startar kl. 18.00.  

Kongressen avslutas på söndagen kl. 11.45. Därefter är det lunch och hemresa från kl. 12.45. 
Konstituerande styrelsemöte för nya styrelsen äger rum kl. 12.45 på söndagen.  

I detta utskick får du förslag till dagordning samt övriga kongresshandlingar. Alla handlingarna ska 
medtagas till kongressen, och ombud ansvarar för att eventuell ersättare får handlingarna vid 
eventuellt förhinder. Handlingarna är uppdelade i följande häften:  

• Välkommen, Info om resa, Program, Dagordning 
• Svenska Epilepsiförbundets verksamhetsberättelse, årsredovisning, förvaltnings- och 

revisionsberättelser för 2019–2021  (punkt 7–8 på dagordningen)  
• Stiftelsen Epilepsifondens årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelser för  

2019–2021 (punkt 10–11 på dagordningen) 
• Stiftelsen EB Hellbergs fonds årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelser för  

2019–2021 (punkt 13–14 på dagordningen) 
• Stiftelsen Estrid och Gustav Johanssons fonds årsredovisning, förvaltnings- och revisions-

berättelser för 2019–2021 (punkt 16–17 på dagordningen) 
• Behandling av förslag från förbundsstyrelsen, Behandling av inkomna motioner, Fastställande 

av årsavgift till förbundet, Verksamhetsplan 2023–2025, Rambudget 2023—2025, 
Valberedningens förslag (punkt 19–21, 23–26 på dagordningen) 

Resa till kongressen – hög tid att boka 
Deltagarna ska följa förbundets resepolicy, det vill säga resa med tåg i andra klass. Eftersom Vårdnäs 
stiftsgård ligger en bit från Linköpings resecenter har vi ordnat en chartrad buss från resecentret. Om 
detta och om hur du utan utlägg bokar resa via förbundets konto hos SJ, kan du läsa mer om i bilagan 
Resa till kongressen. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta förbundskansliet (info@epilepsi.se, tel 070–629 41 06). 

 

Hjärtligt välkommen!  
 
Peter Söderström  
tf förbundsordförande Svenska Epilepsiförbundet 

mailto:info@epilepsi.se
mailto:info@epilepsi.se
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RESA TILL KONGRESSEN 
Närmsta tågstation är Linköpings tågstation. Därifrån tar du dig till Vårdnäs stiftsgård på något av följande 
sätt: 

1. Med chartrad busstransport, Wärnelius buss, som förbundet ordnar från Linköpings 
tågstation/resecenter till Vårdnäs stiftsgård kl. 13.15 fredagen den 21 oktober. Återresa sker på 
söndagen kl. 12.45. Meddela oss om du vill få plats på den chartrade busstransporten. 

2. Med Östgötatrafikens bussar mellan Linköpings resecenter och Vårdnäs vägkors, se tidtabell nedan 
samt länk. Vårdnäs vägkors ligger cirka 1,2 km från Vårdnäs stiftsgård, och vi kan hjälpa till med 
transport av bagage från vägkorset om du meddelar detta samt anger hur dags du anländer. 

 
Resepolicy, resefördelning och reseräkning 
Ombuden och andra inbjudna till kongressen ska följa förbundets resepolicy, det vill säga att resor ska ske 
med tåg i andra klass. Du kan boka SJ-resa via förbundets företagsavtal, så behöver du inte lägga ut några 
kostnader för resan själv.  
Observatörer bokar sina resor själv och föreningen står för kostnaden. 

Enligt stadgarna ska en resefördelning göras föreningarna. Uppgifterna om ombudens resekostnader hämtas 
från SJ om du bokat din resa genom vårt företagsavtal, eller på reseräkningen från dig. Kostnaderna fördelas 
då med en reseföredelningsprincip mellan föreningarna enligt stadgarna och faktureras föreningarna efter 
kongressen. 

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 lämnas in senast den 13 november till förbundskansliet. Adress finns på blanketten eller skanna 
in blanketten och sänd till info@epilepsi.se. 
Reseräkningsblankett finns på www.epilepsi.se/foreningsinformation. 

  

https://www.epilepsi.se/foreningsinformation/
mailto:info@epilepsi.se
http://www.epilepsi.se/foreningsinformation
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Boka resa via förbundets företagsavtal på SJ 
Ombud, deltagare och gäster (ej observatör) kan boka resa via förbundets företagsavtal  
med kundnr 976059 hos SJ. Du kan boka via SJ:s webb, app, telefon eller chatt. 

Boka via www.sj.se 
För att köpa en resa med Svenska Epilepsiförbundets kundnummer 976059 behöver du vara inloggad på ditt 
eget SJ-konto Prio och ha förbundets företagsavtal kopplat till dig som resenär. 

Så ansluter du dig till ett företagsavtal: 
1) Logga in på sj.se. 
2) Gå till Min sida. 
3) Anslut till ett företagsavtal – ange Svenska Epilepsiförbundet Kongress, kundnr 976059. 

Så bokar du en resa:  
1) Logga in på ditt eget konto på sj.se. 
2) Sök resa/boka resa. Ange sträcka, klicka på ”Tjänsteresa” och välj det avtal du vill använda som betalare 
(Svenska Epilepsiförbundet Kongress). Sedan kan du gå vidare och genomföra din bokning. 
3) När du kommit till betalningen ska du välja SJ Faktura. 

Boka via SJ-app 
För att köpa resa med Svenska Epilepsiförbundets kundnr 976059 i appen behöver du ha den nerladdad 
(https://www.sj.se/sv/reseinfo/sj-i-mobilen.html) och vara inloggad samt ha Svenska Epilepsiförbundets 
kundnummer/företagsavtal kopplat till dig som resenär. 

Så ansluter du dig till ett företagsavtal: 
1) Logga in på sj.se. 
2) Gå till Min sida. 
3) Anslut till ett företagsavtal – ange Svenska Epilepsiförbundet Kongress, kundnr 
976059. 
4) Om företagsavtalet inte dyker upp i appen direkt, prova att logga ut och sedan in 
igen.  

Så bokar du resa:  
1) Ange sträcka. 
2) Klicka på ”Boka med företagsavtal” och välj sedan det avtal du önskar att 
använda (Svenska Epilepsiförbundet kongress kundnr 976059) som betalare.  
3) Klicka på ”Välj utresa” för att gå vidare och genomföra din bokning. 

Ring SJ och boka 
Du kan ringa till affärsbokningen och uppge Svenska Epilepsiförbundets kundnr 976059. 
Telefon 0771-75 75 55, tonval 4. Må–fr kl. 8–17. 

Boka via SJ:s chatt 
Gå in på hemsidan (https://www.sj.se/sv/kundservice/kontakt.html) och klicka på ”Börja chatta”. Chatten 
öppen alla dagar kl. 6–22. 

http://www.sj.se/
https://www.sj.se/sv/reseinfo/sj-i-mobilen.html
https://www.sj.se/sv/kundservice/kontakt.html
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Lämpliga tider att boka resa 
 
Fredag 21/10 

Rekommenderade SJ-tåg till Linköping, för att hinna till chartrad buss: 
Göteborg C – Linköping   06.40 – 12.52 
Stockholm – Linköping   11.21 – 13.01 
Kalmar C – Linköping   09.54 – 12.52 
Sundsvall C – Linköping   06.05 – 11.57 
Östersund C – Linköping   06.04 – 13.01 
 
13.15  chartrad buss går från Linköpings resecentrum till Vårdnäs stiftsgård, framme kl 14.00 
 
14.30   Programmet med registrering, minimässa och föreläsningar startar. 
14.25 – 15.08   Östgötatrafiken Buss 566, Linköpings resecenter – Vårdnäs vägkors 
15.25 – 16.10   Östgötatrafiken Buss 566, Linköpings resecenter – Vårdnäs vägkors 
16.25 – 17.10   Östgötatrafiken Buss 566, Linköpings resecenter – Vårdnäs vägkors 
18.00   Registreringen stänger och kongressen invigs. 

 
Söndag 23/10 

11.45 Kongressen avslutas 
11.45–12.45  Lunch 
12.45–13.30 Chartrad buss från Vårdnäs stiftsgård till Linköpings resecenter  
12.45–14.00  Konstituerande möte för nya förbundsstyrelsen 
 
14.25 – 15.09   Östgötatrafiken Buss 566, Vårdnäs vägkors – Linköpings resecenter 
17.25 – 18.07   Östgötatrafiken Buss 566, Vårdnäs vägkors – Linköpings resecenter 

Rekommenderade SJ-tåg för hemfärd: 
13.58   Norrgående för resande mot bl.a. Sthlm Central (tåg 534) 
13.58   Södergående för resande till bl.a. Göteborg, Kalmar, Skåne (tåg 533) 
14.54 – 22.02   Linköping C – Östersund C (tåg 536) 
15.59 – 21.51   Linköping C – Sundsvall C (tåg 538) 

 

Tidtabell Östgötatrafiken: www.ostgotatrafiken.se/linje/566  

 

http://www.ostgotatrafiken.se/linje/566
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PROGRAM FÖR KONGRESSEN 2022   

FREDAG 21 OKTOBER 
 
13.15–14.00  Chartrad buss går från Linköpings resecentrum till Vårdnäs stiftsgård  

14.30–18.00  Minimässa och registrering 
Besöka kongressens minimässa: Min Stora Dag, Unik Försäkring, ABF, Epilepsi-appen samt 
Mediprep. Ta del av förbundets material och delta i kongressens brainstorming om ”Hur vill du 
att förbundet och föreningarna utvecklas i framtiden?”. Registrering av deltagare. 

16.00–18.00 Nytt inom epilepsikirurgisk utredning och behandling – digital föreläsning i Tallsalen 
- Epilepsigenetik – när, varför och hur  
- Epilepsisjuksköterskans roll 
- Samarbete mellan olika vårdgivare 

Medverkande 
Ulrika Sandvik, överläkare i neurokirurgi, ansvarig för barnneurokirurgin och epilepsikirurgin 
barn och vuxna vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

Tommy Stödberg, överläkare i barnneurolog, ansvarig för barnepilepsiteamet och 
epilepsigenetiken vid Karolinska Universitetssjukhuset samt ytterligare medlem från teamet vid 
Epilepsicentrum Karolinska. 

Matilda Modigh, barn- och epilepsisjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset 

18.00 Kongressen invigs i Tallsalen 
Dagordning punkt 1–6 

19.30 Middag  
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LÖRDAG 22 OKTOBER 
 
8.00 Frukost 

9.00 Kongressen fortsätter  
Dagordning punkt 7–18 (kaffe serveras kl.10.00) 

11.45 Lunch 

12.30 Framtidsdiskussion utifrån Intressepolitiska handlingsprogrammet  
(gruppindelning av deltagare) 

14.00 Kongressen fortsätter  
Dagordning punkt 19 

15.00 Fika med smörgås  

15.30 Kongressen fortsätter  
Dagordning punkt 20–21 

17.30 Paus  

19.00 Kongressbankett med underhållning 

SÖNDAG 23 OKTOBER 
 
8.00 Frukost  

9.30 Kongressen fortsätter  
Dagordning punkt 22–29 

11.45–12.45  Lunch  

12.45–13.30 Chartrad buss från Vårdnäs stiftsgård till Linköpings resecenter  

12.45–14.00  Konstituerande möte för nya förbundsstyrelsen 
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DAGORDNING KONGRESS 2022 

FREDAG 21 OKTOBER 
 

1. Kongressen öppnas 
 

2. Fråga om kongressen utlysts i behörig tid och ordning  
 

3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd  
 

4. Fastställande av dag- och arbetsordning  
 

5. Val av funktionärer för kongressens förhandlingar  
 

6. Kort presentation av valberedningens förslag till förbundsstyrelse (beslut tas på söndagen) 

LÖRDAG 22 OKTOBER  

7. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och förvaltningsberättelse för förbundet  
a) 2019  
b) 2020 
c) 2021 

 
8. Revisionsberättelse för Svenska Epilepsiförbundet  

a) 2019  
b) 2020 
c) 2021  

 
9. Beslut angående ansvarsfrihet för Svenska Epilepsiförbundet 

a) 2019 
b) 2020  
c) 2021  

 
10. Årsredovisning och förvaltningsberättelse för Stiftelsen Epilepsifonden  

a) 2019 
b) 2020  
c) 2021  

 
11. Revisionsberättelser för Stiftelsen Epilepsifonden  

a) 2019 
b) 2020  
c) 2021  
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12. Beslut angående ansvarsfrihet för Stiftelsen Epilepsifonden  
a) 2019  
b) 2020  
c) 2021  

 
13. Årsredovisning och förvaltningsberättelse för Stiftelsen EB Hellbergs fond  

a) 2019 
b) 2020 
c) 2021  

 
14. Revisionsberättelser för Stiftelsen EB Hellbergs fond  

a) 2019 
b) 2020 
c) 2021  

 
15. Beslut angående ansvarsfrihet för Stiftelsen EB Hellbergs fond  

a) 2019  
b) 2020  
c) 2021  

 
16. Årsredovisning och förvaltningsberättelse för Stiftelsen Estrid och Gustav Johanssons fond  

a) 2019  
b) 2020  
c) 2021  

 
17. Revisionsberättelser för Stiftelsen Estrid och Gustav Johanssons fond  

a) 2019  
b) 2020  
c) 2021  

 
18. Beslut angående ansvarsfrihet för Stiftelsen Estrid och Gustav Johanssons fond 

a) 2019  
b) 2020  
c) 2021  

 
19. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen 

a) Central medlemsuppbörd  
b) Förslag på kommitté för stadgeöversyn till nästa kongress 
c) Hedersmedlemskap 

   
20. Behandling av inkomna motioner 

 
21. Fastställande av årsavgift till förbundet 
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SÖNDAG 23 OKTOBER  

22. Presentation av resultat av framtidsdiskussioner och brainstormingarbeten under fredag och lördag 
a) Förslag till verksamhetsplanen utifrån framtidsdiskussionen om det intressepolitiska 

handlingsprogrammet 
b) Uttalande från kongressen 
c) Ev förslag på kompletteringar till verksamhetsplanen utifrån kongressens brainstorming om ”Hur vill 

du att förbundet och föreningarna utvecklas i framtiden?” 
 

23. Verksamhetsplan 2023--2025 
 

24. Rambudget 2023--2025  
 

25. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen  
 

26. Val av 
a) Förbundsordförande   
b) Ledamöter samt suppleanter i denna  
c) Två revisorer, varav en auktoriserad, samt 
d) Två revisorssuppleanter, varav en auktoriserad  
e) Valberedning  

 
27. Övriga frågor 

 
28. Avtackningar 

 
29. Mötets avslutande  
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