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CENTRAL MEDLEMSUPPBÖRD  

SAMMANFATTNING 
Förbundsstyrelsen fick i uppdrag på kongressen 2019 att ta fram ett underlag för central medlemsuppbörd. 
Sedan dess har en arbetsgrupp jobbat med frågan och en remiss har sänts ut till föreningarna. 

Idag har föreningarna själva ansvar för att ta in medlemsavgifter från sina medlemmar, skriva in nya medlem-
mar i medlemsregistret samt uppdatera och underhålla uppgifterna i registret. Central medlemsuppbörd 
innebär att förbundet tar över dessa administrativa uppgifter, i syfte att underlätta för föreningarna och 
förbundet. Men föreningarna ska även fortsättningsvis ha ansvar för direktkontakt med sina medlemmar. 

Fördelar 
 Föreningarna kan ägna tid åt annan verksamhet istället för att jobba administrativt med medlems-

register, medlemsavgiftsaviseringar etcetera. Föreningarna får mindre utgifter eftersom de slipper skicka 
ut medlemsavier.  

 Föreningarna behöver inte längre redovisa medlemsantal och betala medlemsavgift till förbundet. 
Förbundet betalar istället ut medlemsavgifter till föreningarna vid givna tidpunkter.  

 Förbundet kan effektivisera och utveckla registerhanteringen – till exempel via OCR-nr få inbetalningar 
registrerade direkt i medlemsregistret. Förbundet kan också sända ut avier tillsammans med Epilepsia, 
vilket blir kostnadseffektivt.  

 Förbundet kan i framtiden erbjuda autogiro och andra betalningsformer, vilket blir kostnadseffektivt när 
det kan göras för samtliga medlemmar.  

 Det kan förenkla för den som vill bli medlem att information kommer snabbt från ett ställe.  

Nackdelar 

 Föreningars oro över att medlemmar uppfattar att de betalar till Stockholm och inte till sin förening.  
 Föreningarnas oro för att inte kunna fortsätta ha en egen kontakt med medlemmarna.  

(Ovanstående nackdelar föreslås lösas genom en överenskommelse mellan förening och förbund.) 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: 

 att Svenska Epilepsiförbundet och dess föreningar inför central medlemsuppbörd och upprättar en 
överenskommelse om ansvarsfördelning i enlighet med handlingens förslag, som gäller från och med 
2023 

 att föreningarnas avgift till förbundet under perioden 2023–2025 är 130 kr för huvudmedlem och 20 kr 
per familjemedlem (tidigare avgift: 130 kr för huvudmedlem och 60 kr per familjemedlem) 

 att gemensam medlemsavgift införs för alla föreningar: 250 kr per huvudmedlem och 350 för en hel 
familj 

 att föreningarna ska fortsatt kunna använda registret, söka efter medlemmar och adresser, göra listor 
samt ändra adresser. 
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1. BAKGRUNDSINFORMATION  
Förbundsstyrelsen fick i uppdrag från kongressen 2019 ”att ta fram underlag för vad införandet av en central 
hantering av medlemsbörd av medlemsavgifter förväntas medföra i kostnader och arbetsbelastning för såväl 
förbundet som för den enskilda lokalföreningen”.  

En arbetsgrupp med Inger Karlsson från Storstockholms lokalförening, Sven Wernvik från Jönköpings 
lokalförening samt förbundssekreterare Sofia Segergren har jobbat med detta. En remiss sändes ut till 
förbundets samtliga föreningar, med ett förslag på upplägg. Föreningarna ombads att svara på en rad frågor 
senast den 15 december 2021.  

Förbundsstyrelsen avger utifrån detta ett förslag till kongressen 2022 om att införa central medlemsuppbörd. 
Frågeställningarna från kongressen 2019 samt remissrundan besvaras nedan. 

2. VAD ÄR CENTRAL MEDLEMSUPPBÖRD? 
Idag har lokalföreningarna själva ansvar för att ta in medlemsavgifter från sina medlemmar, skriva in nya 
medlemmar i medlemsregistret samt uppdatera och underhålla uppgifterna i medlemsregistret. Det innebär 
också, på grund av GDPR, att alla lokalföreningarna har en utsedd person som har GDPR-ansvar och som 
ansvarar för lokalföreningens del av medlemsregistret.  

Under flera år har flera epilepsiföreningars möjlighet och resurser att sköta detta minskat, och central 
medlemsuppbörd skulle kunna innebära en lättnad och minskat jobb för föreningarna. Föreningarnas 
ekonomiska situation och personella resurser är också mycket olika. 

En central medlemsuppbörd kan ske på olika sätt. Förslaget från förbundsstyrelsen i Svenska Epilepsiför-
bundet innebär att föreningarna ska fortsätta få ut den information de behöver från registret och fortsätta 
stå för den personliga kontakten med medlemmarna. Förbundet tar i så fall endast över uppgifter som att 
administrera medlemsavgifter, att skriva in nya medlemmar i medlemsregistret samt att uppdatera och 
underhålla uppgifterna i medlemsregistret, i dialog och samarbete med föreningarna. För att tydliggöra detta 
kommer en överenskommelse mellan förening och förbund att upprättas. 

Förbundsstyrelsens förslag innebär att alla föreningar tar ut samma medlemsavgift, för att underlätta i 
kommunikationen med medlemmarna och för att det ska vara lika för alla medlemmar i hela landet.  

3. KOSTNADER OCH ARBETSBELASTNING  
 
För föreningarna  
Arbetsinsatserna för föreningarna förväntas minska med en central medlemsuppbörd eftersom medlems-
registrering och utskick av medlemsavgiftsavi sker från förbundet. Kostnaderna minskar också när utskicket 
av medlemsavgiftsavierna sker från förbundet. Förbundets förslag är att ingen extra avgift tas ut från 
föreningarna utan att utskickskostnaderna ska täckas av förbundets del av medlemsavgifterna.  
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Föreningarna har idag ganska olika medlemsavgifter för att täcka sina kostnader, exempelvis:  
 Jönköping 250 kr per enskild medlem och 300 kr för familj  
 Stockholm 300 kr per enskild medlem och 400 kr för familj  
 Norrbotten/Västerbotten 225 kr per enskild medlem och 350 kr för familj  
 Göteborg 100 kr per enskild medlem och 200 kr för familj. 

Sammanfattning 

 Lägre kostnad eftersom man slipper göra aviutskick och ingen extra avgift tas ut till förbundet. 
 Mer intäkter eftersom man behåller mer av familjemedlemskapsavgiften. 
 Tidsbesparing eftersom man slipper jobba med medlemsregister, aviseringar etcetera. 

 
För förbundet 
 
Arbetsinsatser 

Arbetsinsatserna från förbundet skulle i och med central medlemsuppbörd öka då man övertar administra-
tiva uppgifter enligt ovan från föreningarna. Även den kontinuerliga kontakten och informationen som bör 
ske med föreningarna, om till exempel nya medlemmar och aktuella medlemslistor, behöver rutiner och tar 
tid. 

Central medlemsuppbörd kan å andra sidan minska arbetstiden för andra uppgifter som inte längre behöver 
göras, som till exempel att påminna och samla ihop uppgifter från föreningarna gällande rapporteringar om 
medlemsantal, att hantera och kontrollera inbetalningar och så vidare. 

Kostnader  

Kostnaderna ökar för förbundet i och med att det tar arbetstid från personalen och alla aviseringar (utskick 
med porto) sker från förbundet. Men vid central medlemsuppbörd kan förbundet sända ut avier tillsammans 
med Epilepsia, vilket är praktiskt och kostnadseffektivt. 

Förbundet lade ett förslag, i och med remissen, som går ut på att medlemsavgifterna i sig ska bekosta 
förbundets arbete med medlemsregistret. Förbundsstyrelsen presenterar i och med detta ett förslag till en 
ny kostnadsmodell. 

Ny kostnadsmodell  

Den nya kostnadsmodellen går ut på att olika intäkter till förbundet ska bekosta olika delar i verksamheten. 
Mer om finansiering av olika delar av förbundets verksamhet finns i kongresshandlingarna ”Förslag till 
rambudget för 2023–2025”. 

Förslaget är att ta ut en lägre förbundsavgift än idag från föreningarna för familjemedlemmar. Förslaget är 
att förbundsdelen för en medlem/huvudmedlem kvarstår, det vill säga 130 kr per medlem, även nästa 
kongressperiod. Familjemedlemskapsdelen föreslås däremot sänkas från 60 kr till 20 kr per familjemedlem. 
Detta är möjligt eftersom familjemedlemmarna i sig inte innebär någon större merkostnad för förbundet, då 
utskick kan göras samlat till hela familjen. 
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I den nya kostnadsmodellen är tanken att förbundsavgifterna i framtiden ska syfta till att endast bekosta den 
hantering av medlemsregistret, dess administration och medlemsavgiftsaviseringar, som förbundet kommer 
att ha. En längre förbundsavgift för familjemedlemmarna gör att föreningarna gynnas av fler familjemedlem-
mar och kan använda de pengar som blir kvar till den viktiga föreningsverksamheten som bidrar till att öka 
medlemsantalet på sikt. Verksamheten i föreningen är avgörande för föreningens överlevnad – att kunna ha 
intressanta aktiviteter för medlemmar för att behålla befintliga medlemmar samt locka nya. I och med 
central medlemsuppbörd slipper föreningen också lägga tid på medlemsregister, aviseringar etcetera, vilket 
förhoppningsvis bidrar till att frigöra tid för verksamhet och aktiviteter istället. 

Vinsten för förbundet är att om det blir fler medlemmar i framtiden får förbundet mer intäkter i form av 
statsbidrag, som kan användas till övriga förbundskostnader. 

Kostnadsberäkning   

Intäkter 
Baserat på medlemsantalet 2021-12-31   
Huvudmedlemskap (ca 2 000 st.) x 130 kr = 260 000  
Familjemedlemskap (ca 1 000 st.) x 20 kr = 20 000  
TOTALT: 280 000 kr  

Utgifter 2023 

Medlemsregister  
inkl. initiala kostnader för tidssparande åtgärder som kan göras vid central medlemsuppbörd  

100 000

  
Support och enstaka åtgärder  25 000
  
Utskick av medlemsavi  
Porto, samutskick med Epilepsia  20 000
Inplastning etc. vid samutskick med Epilepsia  10 000
Tryck av avier  5 000
  
Administration  
Del av en administatörstjänst  90 000
  
Kommunikation om medlemskap   
Informationsmaterial/webb/Epilepsia, medlemsvärvningskampanjer, kostnadshöjningar  30 000
  
TOTALT   280 000
  

4. FÖR- OCH NACKDELAR SAMT ÅTGÄRDER  
Arbetsgruppen och remissvaren har identifierat en rad för- och nackdelar med central medlemsuppbörd (se 
försättsblad), som styrelsen har velat besvara för att minska oro för och eventuella negativa konsekvenser 
för föreningen. Denna skrivelse har försökt svara på frågorna från kongressen och remissen. Men frågan om 
dubbelt medlemskap återstår. 

För förbundets räkning är det intressant att varje person endast räknas som en medlem samt att få in 
förbundsdelen av medlemsavgiften. Detta eftersom Socialstyrelsen endast betalar statsbidrag för ett 
medlemskap per person.   
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För föreningarnas räkning är det intressant att få sin del av medlemsavgiften för att täcka kostnader för 
utskick och andra aktiviteter som medlemmen kan delta på.  

Förbundsstyrelsen ser att det, i den mån det går att lösa i det framtida medlemsregistret, kan fördela 
resterande medlemsavgift mellan föreningar eller att ta ut en extra avgift vid dubbelt medlemskap så att 
föreningarnas kostnader täcks. Detta kan de föreningar det berör och förbund fortsätta ha en dialog kring.   

För att öka tydligheten i vem som ansvarar för vad föreslår förbundsstyrelsen en överenskommelse mellan 
förbund och föreningar.  

5. ÖVERENSKOMMELSE MELLAN FÖRBUND OCH 
FÖRENINGAR  
I överenskommelsen ska det framgå ansvarsfördelning, tidsschema och ett flöde över hur arbetet med 
medlemsavgifterna och centralt register ska fungera.  

Förslag på överenskommelse 
 
FÖRBUNDET ansvarar för: 

 att ha information på webben och i informationsmaterial om hur man blir medlem, med möjlighet att 
anmäla sig som medlem; information om de olika inbetalningsmöjligheterna till förbundet ska framgå; 
föreningarna kan dela informationen på olika sätt 

 att sända ut medlemsavisering och påminnelse till tidigare medlemmar 
 att alla inbetalningar skrivs in i registret 
 att meddela föreningen när de fått en ny medlem 
 att betala ut föreningens del av medlemsavgiften 
 att göra en tidsplan till föreningarna som inkluderar bland annat utskick av medlemsavier och när 

betalningen till föreningen från förbundet kommer att ske; ambitionen är att inbetalningarna kan komma 
föreningen till del i början av året och ytterligare en gång 

 att informera om hur föreningen får tillgång till aktuella medlemsuppgifter/listor. 

FÖRENINGEN ansvarar för:  

 att informera potentiella nya medlemmar, som kontaktar föreningen lokalt, om hur man ansöker om 
medlemskap 

 att föreningens verksamhet, aktiviteter och medlemsvård fungerar, till exempel ha personlig kontakt 
med nya och gamla medlemmar samt höra av sig personligen till dem som inte betalt sin medlemsavgift 

 att göra sina egna utskick och inbjudningar (förutom medlemsavier). 
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Bilaga 1.  

REMISSVAR  
Fråga 1: Vilka av dessa för- och nackdelar ser din förening som de viktigaste?  
  
Stockholm 

 Det blir en enklare och effektivare hantering. Det blir ju mycket enklare om vi använder oss av OCR-
nummer, vi övervägde det förra året, men hann inte med. Då blev det manuell registrering av 
medlemmar och det tar tid.   

 En sak som måste fungera bättre är registrering av betalning för familjemedlemmar som inte har 
fungerat per automatik när huvudmedlemmen i familjen betalt.  

 Vi kan använda våra resurser till verksamheten – men vi måste veta hur mycket det kommer att kosta!  
 Föreningen måste kunna använda registret, söka medlemmar, adressändringar och ta fram adresser.  

Lund och Norra Skåne 

 Fördelen att slippa hålla på med utskick av fakturor/inbetalningskort och registrering av medlemmar. 

 
Fråga 2: Vill din förening uppmärksamma om några ytterligare för- och 
nackdelar?  
  
Lund och Norra Skåne 

 Tidigare erfarenhet av central uppbörd från FUB var att det var svårt att vara registrerad i mer än en 
förening. De använde sig av KomMed. Nu lägger ju varje förening in sina medlemmar i sitt register, men 
om det bara finns ett enda måste det ändå gå att välja tillhörighet i flera.  

Södermanland 

 Vi ser inga nackdelar om det fungerar som det är tänkt. Tror att fördelarna överväger de få nackdelarna. 
Viktigt att fortsätta ha en egen kontakt med medlemmarna så att det inte blir en nackdel.   

 
Stockholm 

 Det är viktigt att det blir en hållbar lösning, tidigare har det ställt till lite förvirring när det varit olika 
bankgironummer, med eller utan OCR-nummer.  

 Hur blir det med kostnaden för föreningen?   
 Hur mycket kommer SEF att ta ut från föreningarna för hantering av central medlemsuppbörd.  
 Registret som finns idag är för avancerat, går det att köpa en del av funktionerna?  
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Lund och Norra Skåne 

 Nackdelen att man ev tappar lite kontrollen över vilka medlemmarna är och hur de hör ihop.  

Södermanland  

 Fördel att få en uppdaterad medlemslista 1 gg/kvartal.   

Fråga 3: Har din förening några förslag på delar i kontraktet mellan förening och 
förbund?  
  
För att komma till rätta med eventuella orosmoment och farhågor för central medlemsuppbörd som kan 
finnas, ibland med erfarenhet från andra organisationer, presenterade remissen förslag på kontrakt som ska 
följas av förbund och föreningar som klargör vem som gör vad och att man löser de frågor som kan vara ett 
problem.  

Stockholm 

”Föreningen ansvarar för att informera förbundet om de som kontaktar föreningen lokalt och vill bli 
medlem”  

 Vi blir kontaktade av någon som vill bli medlem. Vi skickar ut information. Om det då blir central 
medlemsuppbörd så kommer vi förstås att uppge SEF:s bankgiro. Det är ingen idé att mejla uppgifter 
innan dom har betalat medlemsavgiften. Det blir onödig byråkrati. Det är långt ifrån alla som fullföljer 
medlemskapet.  

 Om vi skulle få in medlemsavgift direkt till föreningen, så betalar vi vidare hela beloppet, så kan SEF 
sedan göra en samlad betalning.  

 Det måste göras ett flöde över hur arbetet med medlemsavgifterna och centralt register ska fungera.  
 Lathunden till registret måste tas fram så att föreningarna förstår hur man bl a gör sökningar.  
 Vad gäller förbundets medlemsavgiftsavisering så är det viktigt att det klart framgår vilken förening 

avgiften gäller.  

Södermanland  

 Personer vill kunna ansöka via hemsidan och där skriva vilken förening de vill tillhöra.   
Uppmaning till föreningarna att ta bort sina egna bank- och postgironummer från sin hemsida, annars 
kan det bli fel.   

 
Fråga 4: Vad behöver din förening ha för föreningsdel av medlemsavgift för en 
medlem/huvudmedlem och familjemedlem för att det ska fungera?  
  
I remissförslaget föreslogs föreningarna diskutera och testa vad det skulle innebära för föreningarna om 
kostnaderna för förbundsdelen för en medlem/huvudmedlem kvarstår, d.v.s 130 kr per medlem även nästa 
kongressperiod, men att förbundets familjemedlemskapsdel skulle kosta 10 kr per familjemedlem.  
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Stockholm 

 Förslaget är bättre än idag, då vi förlorar på våra familjemedlemmar.   
Om det inte blir central medlemsuppbörd, så kan väl föreningarna själv bestämma sin avgift.  

Lund och Norra Skåne 

 Varken Norra Skåne eller Lund har räknat på detta. Vår verksamhet täcks inte av medlemsavgifterna utan 
av bidrag och/eller egna medel.   

Södermanland 

 Som vi har det nu med avgift för enskild medlem 130 kr. Fördel med den föreslagna fördelningen på 
familjemedlemskap. 

Sundsvall 

 Epilepsiföreningen i Sundsvall ser en fara i att Epilepsiförbundet inte får in de intäkter som förbundet 
behöver.   

 Vi ser gärna att man tar fram en konsekvensanalys och en kostnadskalkyl över hur ovannämnda förslag 
slår mot förbundet, som vi ser det innebär det ökade kostnader för förbundet, ökad administration. 
(Samtidigt som man drar på sig ökade kostnader minskar man intäkterna) 

 Vi önskar att man inför ett tak som föreningarna betalar in avseende familjemedlemskap till 200–250 
kronor. Istället för att man sänker medlemsavgiften till 10 kr per familjemedlem så föreslår vi att 
familjemedlemsavgiften sänks till 30 kronor per familjemedlem.  

Norr- och Västerbotten 

 Epilepsiföreningarna i Norr- och Västerbotten ser en fara i att Epilepsiförbundet inte får in de intäkter 
som förbundet behöver.  

 Föreningarna i Norr- och Västerbotten förordar att man sänker familjemedlemsavgiften, förslagsvis 
30kr/familjemedlem.  

 Vi är även för att man inför ett tak som föreningarna betalar in avseende familjemedlemskap till 200–250 
kronor. 

Linköping 

 Vi ser en fara i att Epilepsiförbundet inte får in de intäkter som förbundet behöver.   
 Vi ser gärna att man tar fram en konsekvensanalys och en kostnadskalkyl över hur ovannämnda förslag 

slår mot förbundet, som vi ser det innebär det ökade kostnader för förbundet, ökad administration.   
 Det kommer innebära minskade intäkter i form av medlemsavgifter men även minskade kostnader i form 

av porto för tidningar som går till mottagare som inte betalt sin medlemsavgift (vilket vi ser som 
positivt).   

 Vi önskar att man inför ett tak som föreningarna betalar in avseende familjemedlemskap till 200–250 kr.  
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Fråga 5: Kan din förening tänkas enas med föreningarna i hela landet kring  
någon eller några olika nivåer på föreningens del av medlemsavgiften, för 
medlem/huvudmedlen respektive familjemedlem?   
  
Stockholm 

 Det skulle vara bra om det gick att ha samma avgift och medlemskategorier i hela landet.   
 Vi har idag 300 kronor för enskild medlem och 400 för familjemedlemskap. Vi har mycket 

medlemsverksamhet och kan helst inte sänka avgiften för att det ska gå runt!  

Lund och Norra Skåne  

 Lundaföreningen har redan börjat anpassa sina medlemsavgifter för att närma sig Norra Skånes nivå, 
enligt beslut på årsmötet. Steget till Malmös nivå är lite större, men inte otänkbart eftersom vi har 
många aktiviteter tillsammans. Ev skulle de kunna sänka sin.  

 Fn har Lund 200 kr/270 kr, Norra Skåne 225 kr/325 kr 

Södermanland  

 Ja om det inte blir lägre än vad vi har idag. Verksamheten måste kunna gå runt ekonomiskt för att vi ska 
kunna ha någon verksamhet. Viktigt att ta hänsyn till att föreningar ser olika ut och har olika 
förutsättningar.   

Sundsvall, Norr- och Västerbotten samt Linköping  

 Ja 

 
Fråga 6: I så fall, vilken nivå/ nivåer medlem/huvudmedlen respektive 
familjemedlem är din förenings förslag?  
  
Stockholm 

 Enskild medlem 300 kronor och familjemedlemskap, 350 kronor. Vi får ju behålla mer om avgiften till 
förbundet är 10 kronor.   

 Vi tycker att det är viktigt att det blir ett väldigt konkret förslag till kongressen.   
 Lika avgift i alla föreningar är det bästa.  
 Det är viktigt att förslaget förankrat ute i föreningarna, det blir nog svårt att få igenom annars.   
 Sedan behövs klara regler för hur registret ska skötas.  
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Lund och Norra Skåne  

 Vår åsikt är att vi inte bör gå över 250 kr för enskild medlem. Med förståelse för Stockholm som har 
väldigt mycket aktiviteter, driver egen tidning osv.  

 Familjer är alltid känsligt. Hur mycket mäktar en familj med att betala i medlemsavgifter under ett år? 
Många är ju med i flera organisationer, antingen det gäller sport, patientorganisationer eller intresse-
föreningar, körsång eller vad det vara månde.   

 Vi har landat i att 325 kr är ganska rimligt. Medlemmarna vet ju inte hur mycket som går till förbundet 
och hur mycket som stannar i föreningen och det är egentligen irrelevant. Om det skulle bli så att 
familjemedlem skulle kosta 10 kronor i stället för 60, så skulle föreningen ju vinna på det. En 4-personers 
familj skulle då kosta 160 kr i stället för dagens 310 - en avsevärd skillnad. Även en 7-personers familj 
skulle ju faktiskt rymmas i den avgiften, (190 kr istället för 490) något som den i Lund inte gör för 
tillfället. (Nsk har inte så stora familjer i dagsläget).  

Södermanland  

 250 kr/400 kr per kalenderår. 

Sundsvall 

 Enskild medlem 225–250 kr per kalenderår  
 Familjemedlemskap 300–350 kr per kalenderår  

Norr- och Västerbotten 

 Enskild medlem 250 kr per kalenderår 
 Familjemedlemskap 300–350 kr per kalenderår är en rimlig nivå.   

Linköping 

 Enskild medlem 225–250 kr per kalenderår  
 Familjemedlemskap 300 kr per kalenderår  

 
Fråga 7: Givet att ovanstående förslag, att frågorna får en lösning och ett bra 
förslag tas fram till kongressen, är din förening intresserade av att ha central 
medlemsuppbörd i framtiden?  
  
Om ja, varför?  

Stockholm 

 En förening – samma avgift. Kostnadseffektivt. 
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Lund och Norra Skåne 

 Ja, det skulle spara en väldig massa tid. Och potentiellt pengar. Det andas även professionalitet att 
förbundet tar in avgift i stället för föreningen. 

Södermanland 

 Ja. Förenklad administration för föreningarna. Ger bättre kontinuitet i registret och bättre översikt när 
anställd kunnig personal sköter denna handläggning.  

Sundsvall, Norr- och Västerbotten samt Linköping  

 Ja! Föreningen ser många värdefulla fördelar. Den viktigaste vinsten som vi ser är en minskad 
föreningsadministration och att vi då kan lägga den tiden på föreningen och kontakten med 
medlemmarna.  

Om nej, varför?  

 Inget svar från föreningarna  

 

Fråga 8: Har din förening ytterligare synpunkter och frågor som behöver belysas 
av förbundet inför presentationen av utredningen till kongressen?  

  
Stockholm 

 Det kan bli väldigt olika ekonomi för de olika föreningarna. Vår förening söker ju fondbidrag som gör att 
vi kan ha mycket verksamhet. 

 För de föreningar som har ”sämre” ställt kan kanske bidrag sökas från SEF till specifika verksamheter.  

Norra Skåne  

 Kommer det att kosta föreningen ngt om förbundet tar över medlemsregistret? 
 Hur kommer avgifterna att distribueras (mail, postutskick mm).   
 Hur kommer de olika medlemmarna att registreras i förhållande till de olika lokalföreningarna som finns, 

tex i Skåne. Vi behöver veta vilka som ska få våra utskick om aktiviteter osv.   

Södermanland 

 Södermanland är nöjda med detta arbete utifrån uppdraget som gavs från kongressen.  

Norr- och Västerbotten 

 Föreningarna ser en oro att familjemedlemsavgiften sänks till 10 kr/medlem. En kostnadskalkyl som är 
hållbar samt en konsekvensbeskrivning önskas presenterad på kongressen.  
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KOMMITTÉ FÖR STADGEÖVERSYN 
Förbundsstyrelsen ser ett stort behov av en stadgeöversyn. Under kongressperioden har det blivit tydligt att 
nuvarande stadgar hindrar ett smidigt arbete i föreningarna utifrån dagens förutsättningar. Det behövs nya 
moderna stadgar, som möter hur hela organisationen ser ut idag.  

För att kunna ta beslut om nya stadgar krävs det enligt dagens stadgar ett kongressbeslut och att ärendet 
står med i kallelsen till kongressen.  

Därför föreslår förbundsstyrelsen att kongressen 2022 tillsätter en kommitté med förankring i föreningar, 
styrelse och kansli, som kan arbeta fram ett underlag och förslag till nya stadgar. Kommitténs ansvar är att 
arbeta fram ett underlag och presentera det för förbundsstyrelsen senast 2024-12-31. Förbundsstyrelsen är 
sedan det organ som föreslår stadgeändringarna till kongressen. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: 

 att tillsätta en kommitté som ser över förbundets och föreningarnas stadgar och ger kommittén i 
uppdrag att ta fram ett underlag och förslag till nya stadgar, till förbundsstyrelsen senast 2024-12-31 

 att utse Kent Bäckrud, föreningskonsulent, och Sara Andersson, förbundsstyrelsen, att sitta i kommittén 
 att kongressen nominerar personer från föreningarna som kan bidra med kunskap om föreningarnas 

behov 
 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att komplettera kommittén med personer under kongressperioden 

vid eventuella avsägelser.  
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BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER 
 

1. UNGDOMSSEKTIONEN ÖNSKAR DELTA I 
FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTEN 
Vi i ungdomssektionen önskar delta i helhet på de förbundsstyrelsemöten som ordnas. Det är en fördel både 
ekonomiskt och rent organisatoriskt. Ungdomssektionen har egen ekonomi och står således själva för sina 
kostnader under dessa möten. Att delta innebär att vi i ungdomssektionen lättare kan se var vi behövs och 
kan stötta förbundsstyrelsen i aktiviteter och uppgifter. Under förbundsstyrelsemötena brukar också viss 
föreningsrapport finnas på agendan, och det ger oss i ungdomssektionen information om vilka föreningar 
som vill ha vårt stöd. Dessutom anser vi att ungdomar och unga vuxna hellre engagerar sig om de vet att de 
blir hörda. Det ger också alla större kunskap i hur styrelsearbetet fungerar och ett mål att jobba vidare. 

/Skaraborgs Epilepsiförenings styrelse och Svenska Epilepsiförbundets ungdomssektion 

FÖRBUNDSSTYRELSENS SVAR 
Den verksamhet som förbundet har för barn och unga i form av läger och helger är viktig inte bara för dem 
som deltar utan också för förnyelsen av medlemskåren och fortlevnaden av förbundet. Barn- och ungdoms-
verksamheten möjliggörs just nu genom finansiering med externa medel från Föreningen Margaretha-
hemmet och även Sunnderdahls handikappfond. Detta finansierar också det arbete som förbundets 
ungdomskonsulent gör. 

Frågor som berör barn- och ungdomsverksamheten hanteras delvis i förbundets ungdomssektion, som 
arbetar ideellt. Ett engagemang i ungdomssektionen kan förhoppningsvis vara början till ett större 
engagemang i förbundet, vilket ska ses som en investering i förbundets framtid. Därför är förslaget att öka 
kommunikationen mellan ungdomssektionen och förbundsstyrelsen ett bra förslag som förbundsstyrelsen 
stödjer. Att ungdomssektionen ska ha ett fast mandat i förbundsstyrelsen är beslutat sedan tidigare. 
Förbundsstyrelsen anser att några ledamöter från ungdomsstyrelsen kan vara adjungerade till styrelsen vid 
fysiska planeringsmöten.  

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: 

 att ungdomssektionen ska fortsätta ha ett fast mandat i förbundsstyrelsen, och ledamoten från 
ungdomssektionen ska ha förslags- och beslutanderätt samt informera om ungdomssektionens 
arbete 

 att ungdomssektionen varje år utser en person att sitta på ungdomssektionens mandat 
 att föreslå till ungdomssektionen att ha en rapportpunkt från förbundsstyrelsen på sina möten 
 att några ledamöter från ungdomsstyrelsen kan vara adjungerade till styrelsen vid fysiska 

planeringsmöten. 
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2. UTBILDNING AV STYRELSEN 
Att vara ledamot i en styrelse är ett uppdrag med stort ansvar. Det är viktigt att alla personer som sitter med 
i en styrelse ska kunna vara införstådda med vad som förväntas i uppdraget. 

Styrelseutbildningar finns i flera olika utbildningsverksamheter, som ABF eller Vuxenskolan, men vi anser att 
det är viktigt att vi alla samlas till utbildning i Svenska Epilepsiförbundets regi. Detta för att vi alla ska få 
samma utbildning och att vi på så sätt kan knyta kontakt med andra epilepsiföreningar för att fortsätta att 
stötta varandra i vårt uppdrag. 

Vi yrkar därför på 

 att Svenska Epilepsiförbundet anordnar en gemensam utbildning till epilepsiföreningarnas styrelser 
 att styrelseutbildningen kan delas upp på styrelsens olika uppdrag så att ordföranden, sekreterare, 

kassörer etc kan knyta kontakter med varandra för att fortsättningsvis vara ett stöd. 

/Epilepsiföreningen i Jönköpings län 

FÖRBUNDSSTYRELSENS SVAR 
Att ge förtroendevalda möjlighet att utbilda sig kring sitt uppdrag är bra och kan öka säkerheten i 
ledamöternas roll. Idag kan förbundet och föreningarna få stöd för denna typ av utbildningar och även andra 
utbildningar lokalt genom kontakt med ABF, där Epilepsiförbundet och därmed föreningarna är medlemmar. 

Motionen avser en gemensam utbildning per förtroendevaldroll i hela landet, som också kan leda till att 
kontakter knyts för att fortsättningsvis kunna stödja varandra. Förbundskansliet och förbundsstyrelsen har 
erfarenhet av att behovet och intresset för gemensamma utbildningar är något som varierar från förening till 
förening. En fysisk utbildning är också något som förbundsstyrelsen ser är förenad med stora och upprepade 
kostnader framför allt för resa och eventuellt uppehälle. Förbundsstyrelsen ser att den kostnaden inte ryms 
inom förbundets budget och önskar hitta ett kostnadsneutralt alternativ. 

ABF centralt har meddelat att de kan erbjuda stöd i form av kontakt med och kostnad för utbildare, om 
förbundet håller en samlad digital (eller fysisk) utbildning. Deras förslag är att de på central nivå ordnar en 
form av kick-off digitalt för samtliga styrelser, med fokus på hela styrelsens uppdrag. Efter denna kick-off är 
förslaget från ABF centralt att lokalföreningarna tar kontakt med sitt lokala ABF för att boka in nästa steg. 

Förbundskansliet har under våren 2022 uppdaterat föreningarnas informationssida epilepsi.se/foreningsinfo 
med information och kontaktuppgifter till ABF lokalt, så att föreningarna har aktuell information för att 
kunna anordna lokala utbildningar. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: 
 att godkänna informationen om ABF:s styrelseutbildningar enligt ovan 
 att Svenska Epilepsiförbundet undersöker om det finns ett tillräckligt stort intresse hos föreningarna, 

och om så är fallet först genomför ett test med en fysisk kickoffutbildning enligt ovan, där föreningar-
na bekostar sina egna resor; detta kan upprepas om det blir framgångsrikt och tillräcklig många 
anmälda 

 att Svenska Epilepsiförbundet, om det inte finns tillräcklig många som är anmälda till de fysiska 
utbildningarna, ser över ett alternativ med digital utbildning för föreningarna i hela landet. 
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3. FÖRSTA HJÄLPEN VID ETT EPILEPSIANFALL 
Affischen ”Första hjälpen vid ett epilepsianfall” finns i både A3- och A4-format. Vid informationsträffar eller 
bokbord vore det bra om samma affisch även finns i vykortformat och plånboksformat som man kan lämna 
över till intresserade personer. 

Vi yrkar därför på 

 att Svenska Epilepsiförbundet tar fram ”första hjälpen vid ett epilepsianfall” i både vykortsformat och 
plånboksformat. 

/Epilepsiföreningen i Jönköpings län 

FÖRBUNDSSTYRELSENS SVAR 
Förbundsstyrelsen tackar för bra förslag på kompletterande material och är mycket positiv till vykorts-
formatet. Plånboksformatet är ett svårt format, vid denna stora mängd information. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: 
 att Svenska Epilepsiförbundet tar fram ”första hjälpen vid ett epilepsianfall” i vykortsformat. 

 
4. LILA BANDET 
Den lila färgen förknippas mer och mer med epilepsi. Lila bandet förknippas med epilepsi i stora delar av 
världen, bl.a. vid Purple day den 26 mars varje år. Epilepsiföreningen i Jönköpings län har i många år tillverkat 
egna lila band för att sprida information om epilepsi. Vi vill att Svenska Epilepsiförbundet och alla Epilepsi-
föreningar i landet ska stå bakom det lila bandet. 

Vi yrkar därför på 

 att Svenska Epilepsiförbundet tar fram ett lila band som distribueras till alla Epilepsiföreningar i 
landet 

 att inkomsterna av försäljningen av lila banden går till Epilepsifonden. 

/Epilepsiföreningen i Jönköpings län  

FÖRBUNDSSTYRELSENS SVAR 
Svenska Epilepsiförbundets förbundsstyrelse ser inget hinder att ”stå bakom” det lila bandet som officiellt 
epilepsimärke. Tidigare har det nämnts att det finns ett patent i Kanada, men det verkar inte längre vara 
fallet. 

När det handlar om att tillverka, distribuera och sälja bandet har förbundsstyrelsen tittat på andra 
organisationer och andra band till exempel Rosa bandet. De banden görs i stora upplagor och kan därför 
tillverkas till låga kostnader. För Svenska Epilepsiförbundet skulle det handla om en mindre upplaga, vilket 
kommer att göra banden dyra per styck, vilket gör det svårt att ta ut en kostnad som både kan betalas 
tillbaka och ge ett överskott att skänka till Epilepsifonden. 
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Jönköpingsföreningen har tillverkat och sålt lila band, som medlemmar gjort. Förbundsstyrelsen tror därför 
inte att det är genomförbart ekonomiskt för förbundet att köpa in märken (eller kunna tillverka dem på 
kansliet), distribuera dem till föreningarna för försäljning och att vinsten sedan ska gå till Epilepsifonden. 
Förslaget skulle ge förbundet stora kostnader som det inte finns täckning för. Förbundsstyrelsen föreslår att, 
tills förbundet har en större organisation och ekonomi, i stället göra en annan lösning. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: 
 att Svenska Epilepsiförbundet ställer sig bakom ”lila bandet” som ytterligare ett epilepsimärke 
 att Svenska Epilepsiförbundet tar fram en manual, ”Så här tillverkar din förening lila band”, och att 

föreningarna kan skänka överskottet till Epilepsifonden. 
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FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT  
TILL FÖRBUNDET 
(Detta förslag är detsamma som i förslaget i kongresshandlingarna om central medlemsuppbörd.) 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: 

 att föreningarnas avgift till förbundet under perioden 2023–2025 är 130 kr för huvudmedlem  
och 20 kr per familjemedlem 

 att en gemensam medlemsavgift införs för alla föreningar: 250 kr per huvudmedlem  
och 350 för en hel familj. 





 

 

 
  VERKSAMHETSPLAN 2023–2025 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

| Sid  1 av ( 1 ) 

VERKSAMHETSPLAN 2023–2025 
 

TEMA FÖR KONGRESSPERIODEN 
”Aktivt liv vid epilepsi” 

 

FÖRBUNDET SKA TILLSAMMANS MED FÖRENINGARNA: 
1. fortsätta ge information, råd och stöd  
2. fortsätta erbjuda och utveckla mötesplatser och information för personer med epilepsi  

och deras anhöriga, i livets alla olika faser  
3. fortsätta stärka och utveckla organisationen i syfte att locka nya medlemmar till föreningarna  

och behålla dem som redan är medlemmar. 

 

FÖRBUNDET SKA: 
4. stötta förbundets föreningar efter behov  
5. prioritera och utveckla verksamheten för barn och ungdomar med epilepsi  
6. fortsätta verka för jämlik epilepsivård i hela landet med implementering  

av de nationella riktlinjerna för epilepsi 
7. fortsätta verka för epilepsirehabilitering i hela landet.  

 
 





Förslag till rambudget 2023 2024 2025
Not
1 Statsbidrag 2 100 000 2 100 000 2 100 000
2 Medlemsavgifter 280 000 300 000 320 000
3 Övriga intäkter 170 000 185 000 190 000
4 Humanfonden 285 000 285 000 285 000
5 Bidrag till löner 720 000 730 000 740 000
6 Eget kapital och/eller externa finansiärer 640 000 600 000 870 000

Summa intäkter 4 195 000 4 200 000 4 505 000

7 Medlemsregister, utskick, admin (inkl. arbetstid) -280 000 -280 000 -280 000
8 Medlemskap Funktionsrätt Sverige -225 000 -225 000 -225 000
9 Kansli -650 000 -615 000 -580 000
10 Personal (löner och sociala avgifter) -2 300 000 -2 340 000 -2 380 000
11 Styrelse, grupper, förtroendevalda -200 000 -200 000 -200 000
12 Föreningsstöd (exkl. arbetstid) -100 000 -100 000 -100 000
13 Kommunikation och information (exkl. arbetstid) -200 000 -200 000 -200 000
14 Epilepsia  (exkl. arbetstid) -240 000 -240 000 -240 000
15 Kongress -300 000

Summa utgifter -4 195 000 -4 200 000 -4 505 000
TOTALT 0 0 0

Övrig möjlig finansiering som bekostar ungdomsverksamhet
Medel söks från För. Margarethahemmet 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Medel söks från Sunnerdahl 300 000 300 000 300 000

Not
1 Statsbidrag

2 Medlemsavgifter

3 Övriga intäkter
Bl.a. försäljning, annons, prenumeration, gåvor.

4 Humanfonden

5 Bidrag till löner 

Intäkter och utgifter baseras på förslaget till finansiering vid beslut om central medlemsuppbörd. 
Intäkterna 2023 baseras på förbundsavgiften för 3 000 medlemmar, varav 2 000 
huvudmedlemmar och 1 000 familjemedlemmar. Samt att intäkterna täcker kostnaderna för 
medlemsregister, utskick och det administrativa arbetet, i not 7.

Storleken på statsbidraget är beroende på hur många medlemmar och föreningar vi har inom 
förbundet. Siffran är baserad på bidraget 2021.

Summan en del av den vinst (2 %) som personer valt att avsätta för "Epilepsiförbundet" i 
Swedbank Robur Humanfond.

Lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Bidrag till löner i ungdomsverksamhet.



6 Eget kapital och/eller externa finansiärer

7 Medlemregister, utskick, admin (inkl arbetstid)

8 Medlemskap Funktionsrätt Sverige

9 Kansli

10 Personal (löner och sociala avgifter)

11 Styrelse, grupper, förtroendevalda

12 Föreningsstöd (exkl. arbetstid)

13 Kommunikation och information (exkl. arbetstid)

14 Epilepsia  (exkl. arbetstid)

15 Kongress

Egna medel/Eget kapital uppgick vid årsbokslutet för 2021 (exkl. verksamhetsfond på 1 000 000 kr) 
till drygt 3 600 000 kr. Delar av det kan förbundet under 2023-2025 använda till att  finansiera 
relevant verksamhet.  2025 används det även till att finansiera kongressen. Under år med god 
avkastning kan förbundet söka medel från EB Hellbergs fond för att finansiera aktiviteter som 
"främja de syften som Svenska Epilepsiförbundet företräder, samt för deltagande i kongresser, 
symposier o.dyl. inom epilepsiområdet". Förutom detta kan externa projektmedel sökas för olika 
projekt som förbundet beslutar om. 

Intäkterna i not 2,  täcker kostnaderna för medlemsregister, utskick och det administrativa 
arbetet. 

Kostnad för tryck, porto, frilans etc. Redaktör och layoutare finns bland kansliets personal.

Kostnad för lokal, kost, logi, personal, föreläsning, underhållning, utskick till ombud. Ombudens 
kongressavgift täcker endast en liten del. Resekostnader fördelas mellan föreningarna.

Möten och resor.

En del av statsbidraget är riktat till samarbetet i Funktionsrätt Sverige och betalas som en 
medlemsavgift.

Stöd till föreningarna kring möten och ekonomi. Framför allt resor som föreningskonsulenten och 
andra gör till de föreningar som inte själva kan bekosta förbundets besök. 

Utåtriktad kommunikation via webb, sociala medier, informationsmaterial, annonser. 
Världsepilepsidagen, kampanjer.

Kansli, lokal, telefon, porto, webbdomän, ekonomi- och revisionstjänster, möten, resor och 
traktamenten för personal.

Personalen består av två personer med 100%-anställning,  två personer med 50%-anställning och 
en person med 25%-anställning. Totalt har förbundet motsvarande 3,25 heltidsanställda. 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

FÖRBUNDSSTYRELSE 
 
Ordförande  vakant (förslag meddelas senare) 

Ledamöter  
  
Wiveka Jönsson  omval 
Tel 073-705 75 88, w.jsn@hotmail.com 
Bor i Osby, Skåne, 60 år, har epilepsi. 
”Jag är intresserad av intressepolitik, att göra skillnad från grunden. Det är skrämmande vilket oförstående 
allmänheten har om epilepsi, till och med inom sjukvården. Därför är det viktigt att sprida information. Det är 
viktigt att även vuxna personer med epilepsi får lära sig nytt och utvecklas.” 

Jan Boklöv   nyval 
Tel 076-563 01 47, jan.enboklov@gmail.com 
Bor i Stockholm, 56 år, har epilepsi. 
”Jag vill öka kunskapen i skolan om epilepsi. Jag vill öka antalet medlemmar i förbundet.” 

Sara Andersson  omval 
070-277 40 40, sarand06@gmail.com 
Bor i Mariestad, västra Götaland, 34 år, syster har epilepsi. 
”För mig är det viktigt att lyfta hela familjen kring personen som lever med epilepsi. Framför allt att 
uppmärksamma syskonen i en familj. Jag tycker också att barn- och ungdomsverksamheten är väldigt viktig, 
såsom att fortsätta med förbundets lägerverksamhet och om möjligt utöka denna. Jag vill driva frågan om 
anhörigas delaktighet och lyfta vikten av de personer som finns runt den person som lever med epilepsi.” 

Sven Wernvik   omval 
Tel 076-172 95 41, svenwernvik.sw@gmail.com 
Bor i Anderstorp, Småland, 58 år, frun har epilepsi. 
”Jag vill kunna förbättra livskvaliteten hos personer med epilepsi och deras anhöriga. Vi bör arbeta för att 
våra medlemmar även kan träffas fysiskt.” 

Martin Rådberg  nyval (tidigare suppleant) 
Tel 076-134 51 70, claesmartineliasson@gmail.com 
Bor i Västra Frölunda, Göteborg, 55 år, frun har epilepsi. 
”Jag vill att Epilepsiförbundet ska arbeta för bra epilepsimediciner och rehabträning.” 

Celine Medina  nyval 
Tel 073-708 05 32, celine.medina98@gmail.com 
Bor i Järfälla, Stockholm, 23 år, har epilepsi. 
”Varför skäms så många över sin epilepsi och döljer den? Det ska man inte behöva göra. Det jag helst vill 
driva framåt är att sprida kunskap om att epilepsi är mer än bara en kramp. Det finns många olika typer av 
anfall. Det är också trötthet, inlärningssvårigheter, minnessvårighet m.m. Jag vill få folk att förstå hur det 
faktiskt är att leva med något som inte alltid går att styra över. Och genom att sprida kunskap om detta också 
kunna få folk att bli mer öppna om att de lever med epilepsi.” 
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Suppleanter 
 
Arne Hertzberg  omval 
Tel 070-653 02 01, hertzbergarne@gmail.com 
Bor i Kalmar, 76 år, dotter har epilepsi. 
”Jag har lång erfarenhet av föreningsorganisationer. Viktiga frågor att driva är skola och utbildning, fritid och 
kultur, boende, socialt, forskning m.m.” 

Lars Gårdfeldt   omval (tidigare ordinarie ledamot) 
Tel 070-878 07 57, lars.gardfeldt@svenskakyrkan.se 
Bor i Västra Frölunda, Göteborg, 57 år, har epilepsi. 

Johanna Fossum  nyval 
Tel 070-872 06 69, johanna.fossum@gmail.com 
Bor i Solna, är 42 år, har epilepsi. 
”Min hjärtefråga när det gäller epilepsi är att visa att vi med osynliga funktionshinder kan leva ett fullgott liv 
med rätt behandling och medicinering. Samtidigt som man behöver vara uppmärksam inför de utmaningar 
som en vardag med epilepsi för med sig. Helst skulle jag vilja driva frågan om stigmatiseringen kring de olika 
anfallstyperna. Vilka konsekvenser för epilepsi med sig för en själv, relationer, vänner, familj, arbete och 
livet? Hur kan man med hjälp av funktionshindersrätten få bättre rättsligt stöd inför detta stigma och 
fördomar som fortfarande florerar hos allmänheten?” 

Örjan Wiklund  omval 
070-529 78 47, orjan_61@live.se 
Bor i Sundsvall, 61 år, har epilepsi. 
”I Sundsvall håller vi på med att försöka få igång en ungdomsgrupp. I Epilepsiförbundet känner jag lite extra 
för arbetet med de nationella riktlinjerna och epilepsiregistret.” 

Familjekommitté  
 
Arne Hertzberg  omval 
(se ovan) 

Thonia Roth   omval 
Tel 073-504 80 08, thoniaroth@hotmail.com 
Bor i Åsljunga, Skåne, 48 år, dotter har epilepsi. 

Satu Nivala   nyval 
Tel 076-106 76 48 
Bor i Morgongåva, Uppland, 40 år, dotter har epilepsi. 

Studieutskottet  
 
Wiveka Jönsson  nyval 
(se ovan) 

Pertti Ohvo   nyval 
Tel 070-289 31 69, ohvo@hotmail.com 
Bor i Gislaved, Småland, 61 år, dotter har epilepsi. 
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Studieutskottet forts. 
Malin Axelsson  omval 
Tel 070-335 25 75, epilepsi.g@outlook.com 
Bor i Växjö, Småland, 48 år, har epilepsi. 

Socialmedicinska utskottet  
 

Mariella Olsson  omval 
Tel 076-891 59 49, mariella.e.olsson@gmail.com 
Bor i Västra Frölunda, Göteborg, 81 år. 

Vakant (förslag meddelas senare) 

Ungdomssektionen  
 

Celine Medina  omval 
(Se ovan) 

Anna Eksell   omval 
Tel 070-288 30 06, anna.eksell@epilepsi.se 
Bor i Götene, Västra Götaland, 42 år, har epilepsi. 

Daniel Söderström  omval 
Tel 072-999 11 55, daniel.hovslatt@gmail.com   
Bor i Linköping, Östergötland, 20 år, mamma har epilepsi. 

Johanna Björkman  omval 
Tel 073-976 31 61 
Bor i Gävle, 27 år. 

REVISOR  
  
Micaela Karlström  nyval 
Auktoriserad revisor, Moore Allegretto 

Caroline Dahlberg  nyval 
Revisor 
Tel 070-695 91 34, carolinedahlberg6@icloud.com  
Bor i Fjärås, 33 år. 

REVISORSUPPLEANT 
  
Anna Wretholm  nyval 
Auktoriserad revisor, Moore Allegretto 

Anette Lagerqvist  omval 
Revisor 
Tel 070-740 89 61, anette.lagerqvist@gmail.com 
Bor i Tranås, Småland, 70 år, son har epilepsi. 
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