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SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET 

 

STADGAR  
§ 1 
Namn och syfte  
Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy 
Federation), förkortat SEF.  
 
SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt och religiöst 
obundet förbund med uppgift att som organisation stödja och ta initiativ som 
gagnar personer med epilepsi och deras anhöriga samt tillvarata deras 
intressen.  
 
Förbundet bör ingå i Handikappförbunden, samt IBE (International Bureau for 
Epilepsy).  

§ 2  
Arbetsuppgifter  
Förbundet ska bl a arbeta med  

• att informera allmänhet och myndigheter om epilepsi och om de problem 
och behov som är förenade med epilepsi 

• att främja en förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för 
personer med epilepsi 

• att motverka fördomar om epilepsi  
• att påverka samhällsplaneringen så att den bättre tillgodoser den sociala 

situationen bl a beträffande arbete, utbildning och boende, för personer 
med epilepsi  

• att verka för vetenskaplig forskning och utveckling om epilepsi  
• att verka för bildande av lokalföreningar samt läns- och regionföreningar 

för personer med epilepsi och andra som vill verka för ett främjande av 
epilepsivården 

 

• att genom förenings- och studieverksamhet m m medverka till att bryta 
den isolering som epilepsi kan leda till  

• att samarbeta med andra organisationer för funktionsnedsatta såväl inom 
som utom landet  

• att verka för de av kongressen fastställda intressepolitiska målen.  

§ 3  
Organisation  
SEF består av lokalföreningar, läns- och regionföreningar som är anslutna till 
förbundet. Inom förbundet bedrivs ungdomsverksamhet enligt fastställda 
riktlinjer. Förbundets organ är:  

• Kongressen  
• Förbundsstyrelsen  
• Förbundsstyrelsens arbetsutskott (enligt av förbundsstyrelsen meddelade 

befogenheter)  
• Länsföreningar  
• Lokalföreningar  

§ 4  
Lokal och regional organisation  
SEF:s lokala och regionala organisation utgörs av lokalföreningar och 
länsföreningar.  
 
Lokalförening ansöker om medlemskap hos förbundsstyrelsen. Föreningen ska 
också bifoga stadgar samt medlemsförteckning.  
 
Lokalförening ska senast den 15 maj redovisa medlemsavgifterna till förbundet 
som finns registrerade den 30 april. Under perioden 1 maj till 31 december ska 
lokalförening kontinuerligt redovisa medlemsavgifter till förbundet. Dock 
senast den 15 januari.  
 
Ny medlem som ansöker om medlemskap under perioden 1 oktober - 31 
december är avgiftsbefriad under denna period.  
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Finns flera lokalföreningar i samma län kan en läns- eller regional organisation 
bildas.  

§ 5  
Central medlemsavgift uppbörd  
Föreningar kan ha en överenskommelse med förbundet om central 
medlemsavgift uppbörd.  
 
Förbundet ska till den förening som man har sådan överenskommelse redovisa 
medlemsavgifter dock senast den 15 maj för perioden 1 januari till den 30 april. 
Under perioden 1 maj till 31 december ska avgifterna till föreningarna 
redovisas kontinuerligt dock senast 15 januari.  
 
Ny medlem som ansöker om medlemskap under perioden 1 oktober - 31 
december är avgiftsbefriad under denna period.  

§ 6  
Medlemskap  
Medlem i SEF är den som är ansluten till någon av förbundets lokalföreningar 
och betalat fastställd medlemsavgift. Föreningens avgift till förbundet bestäms 
av kongressen. Medlemskap kan av förbundsstyrelsen beviljas personer som 
tillsammans utgör arbets- eller lokalgrupp med syfte att bilda förening inom 
förbundet.  
 
Det finns möjlighet att bli medlem direkt i förbundet. Regler för sådant 
medlemskap fastställs av kongressen, avgiften fastställs av förbundsstyrelsen.  
Direktmedlem är den person som anslutit sig till förbundet och betalat 
fastställd avgift. Medlemskap i förbundet upphör genom anmälan eller vid 
utebliven medlemsavgift, enligt av förbundets eller förenings beslutade regler.  
 
Den som gjort SEF synnerliga tjänster kan av kongressen utses som 
hedersmedlem. Det är kongressen som beslutar om hedersmedlemskap efter 
förslag från förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska inhämta nomineringar 
från föreningar och enskilda medlemmar.  

§ 7   
Uteslutning  
Medlem som uppsåtligt skadar förbundet eller bryter mot dessa stadgar, kan 
uteslutas ur förening och förbund. Förbundsstyrelsen beslutar i samråd med 
förening om uteslutning. Hemställan till förbundet görs från förening. Sådant 
beslut ska föregås av utredning. Lokalförening kan på samma grunder som 
ovan uteslutas av förbundsstyrelsen.  

§ 8  
Kongress  
Kongressen är SEF:s högsta beslutande organ.  
 
Ordinarie kongress äger rum vart tredje år på tid och plats som 
förbundsstyrelsen bestämmer. Ordinarie kongress kan dock utsträcka tiden till 
nästa ordinarie kongress med ett år, om det är befogat med hänsyn till 
förbundets ekonomi eller annan omständighet av betydelse.  
Kallelse till ordinarie kongress ska utgå till föreningarna minst sex månader före 
kongressens öppnande.  
 
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.  
 
Utöver dessa ombud har ungdomssektionen rätt att utse två ordinarie ombud 
jämte suppleanter för dessa. Ungdomssektionen ska senast den 1 maj under 
kongressåret utse dessa ombud.  
 
Resekostnader vid kongressen uppdelas lika mellan de närvarande ombuden 
varefter respektive förening betalar för det antal ombud man sänt.  
Förbundsstyrelsen kan medge förening att på egen bekostnad sända 
observatör till kongressen.  
 
Förteckning över valda ombud och suppleanter ska vara förbundsstyrelsen 
tillhanda senast fyra månader före den månad kongressen öppnas.  
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Förbundsstyrelsen har yttrande-, förslags- och beslutsrätt. Dock ej beslutsrätt 
vad avser fråga om ansvarsfrihet.  
 
Kongressens beslut fattas med enkel majoritet i öppen omröstning. Begär 
ombud sluten omröstning ska sådan verkställas. Röstning genom fullmakt får 
inte förekomma. Vid lika röstetal avgör tjänstgörande ordförande dock ej vid 
personval då lotten avgör.  

Motion  
Motion till kongressen kan väckas av förbundets region/läns- och 
lokalföreningar samt av enskild medlem. Motion av enskild medlem ska inges 
till föreningens styrelse som har att tillstyrka eller avstyrka motionen. Avstyrkt 
motion ska, om medlemmen så begär, skickas till förbundskansliet för att 
läggas fram för kongressen som enskild.  
 
Motion till ordinarie kongress ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex 
månader före den månad varunder kongressen hålles.  
Förbundsstyrelsen ska avge yttrande på samtliga motioner. Därutöver kan 
förbundsstyrelsen lägga fram egna förslag till kongressen. En verksamhetsplan 
ska alltid redovisas.  
 
Förbundsstyrelsen ska lägga fram verksamhetsberättelser inklusive ekonomiska 
berättelser från den gångna kongressperioden. Samtliga kongresshandlingar 
ska skickas till ombuden senast 1 månad före kongressens öppnande.  
 
Ordinarie kongress förrättar val av förbundsstyrelse och revisorer samt utskott 
med särskilda uppgifter. Ordförande i förbundet väljs särskilt.  
 
Förslag till dagordning för kongressen upprättas av förbundsstyrelsen. Vid 
kongressen ska dock alltid upptas på dagordningen:  

1) Fråga om kongressen utlysts i behörig tid och ordning  
2) Upprop av ombud och fastställande av röstlängd  
3) Fastställande av dag- och arbetsordning  
4) Val av funktionärer för kongressens förhandlingar  
5) Verksamhetsberättelser och ekonomiska redogörelser  
6) Revisionsberättelser  
7) Beslut angående ansvarsfrihet  
8) Behandling av förslag från förbundsstyrelsen  
9) Behandling av inkomna motioner  
10) Fastställande av årsavgift till förbundet  
11) Budget och verksamhetsplan för tiden intill nästa kongress  
12) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen  
13) Val av  

• Förbundsordförande och ledamöter samt suppleanter i denna  
• Två revisorer, varav en auktoriserad, samt  
• Två revisorssuppleanter, varav en auktoriserad  
• Valberedning  

§ 9  
Valberedning  
Val av funktionärer förbereds inför kongressen av valberedningen som ska 
bestå av minst tre och högst fem ledamöter med minst en och högst tre 
ersättare, varav en ska vara sammankallande.  
 
Valberedningen fastställer sista dag för när nomineringar ska vara 
valberedningen tillhanda, dock senast fyra månader före kongressen, och 
upprättar en förteckning över inkomna nomineringar.  
 
Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna själv lämna 
förslag till kandidater under förutsättning att de uppfyller krav på valbarhet.  
 
Endast personer upptagna på förteckningen kan aktualiseras för val på 
kongressen.  
 
Nomineringar skickas till förbundskansliet.  
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§ 10  
Utskott  
Kongressen kan välja utskott för arbete inom vissa bestämda 
verksamhetsområden. Utskotten redovisar sitt arbete till förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen kan tillsätta tillfälliga arbetsgrupper för särskilda frågor.  

§ 11   
Extra kongress  
Om minst hälften av förbundets föreningar, förbundsstyrelsen eller förbundets 
revisorer begär det, ska extra kongress hållas. Extra kongress kan enbart 
behandla den eller de frågor som föranleds av extra kongressen.  
 
Förbundsstyrelsen ska senast 30 dagar efter det att begäran om extra kongress 
inkommit, kalla till sådan. Extra kongress ska hållas senast 6 månader efter det 
att kallelse skickats. Dagordning och övriga praktiska frågor avgörs av extra 
kongressen på förslag av förbundsstyrelsen.  

§ 12  
Förbundsstyrelsen  
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet enligt stadgarna och 
kongressens beslut.  
 
Förbundsstyrelsen är under kongressperioderna förbundets förvaltande och 
verkställande organ. Förbundsstyrelsen ska årligen lägga fram 
verksamhetsberättelse inklusive balans- och resultaträkning. Dessa ska 
fastställas av kongressen.  
 
Förbundsstyrelsen ska bestå av minst sju ledamöter, ordföranden inräknad, 
samt minst tre suppleanter. Mandattiden för förbundsordförande och 
förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter är fram till tiden för nästa 
ordinarie kongress.  
 

Förbundsstyrelsen utser inom sig minst en vice ordförande. Förbundsstyrelsen 
kan utse ett arbetsutskott. Förbundets ordförande är självskriven ledamot i 
arbetsutskottet. Arbetsutskottet ska bereda frågor inför styrelsens 
sammanträden samt i övrigt handha förbundets angelägenheter efter 
delegation av styrelsen.  
 
Förbundsstyrelsen eller arbetsutskottet på delegation fastställer löner för 
förbundets anställda. Förbundsstyrelsen fastställer befattningsbeskrivningar för 
förbundets anställda.  
 
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är 
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har fungerande 
ordföranden utslagsröst (vid val, lottning).  

§ 13  
Firmateckning  
Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen utser de 
personer som är behöriga att teckna förbundets firma. Förbundets firma 
tecknas av två i förening, varav en ska tillhöra förbundsstyrelsen.  
 
Förbundsstyrelsen kan vidare ge fullmakt till en eller flera personer att hantera 
löpande inbetalningar och utbetalningar.  
 

§ 14  
Ekonomi och revision  
 
a) ekonomi  
Förbundsstyrelsen är ansvarig för de löpande räkenskaperna och förvaltningen 
av förbundets verksamhet. Förbundets räkenskaper ska följa god 
redovisningssed i Sverige. Förbundsstyrelsen ska årligen besluta om en budget 
och verksamhetsplan, utifrån den av kongressen fastställda rambudgeten och 
verksamhetsplanen.  
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Förbundets räkenskapsår är kalenderår.  
 
Förbundsstyrelsen ska senast den 15 april till revisorerna överlämna 
verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning.  
 
b) revision  
Förbundets räkenskaper och förvaltning ska granskas av minst två av de i § 8 
valda revisorerna varav en ska vara auktoriserad.  
 
Revisionen ska ske enligt god revisionssed.  
 
Revisorerna ska till förbundsstyrelsen årligen avge revisionsberättelse med av- 
eller tillstyrkan om ansvarsfrihet.  
 
Om den auktoriserade revisorn avgår under en kongressperiod ska 
förbundsstyrelsen utse en ny. Detta ska ske i samråd med den andra av 
kongressen utsedda revisorn samt revisorssuppleanter.  

§ 15  
Kansli  
Svenska Epilepsiförbundet biträds i verksamheten av ett kansli med anställd 
personal. Förbundsstyrelsen leder kansliets arbete.  

§ 16  
Stadgeändring  
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ordinarie kongress. 
För sådant beslut krävs minst två tredjedels majoritet. Fråga om stadgeändring 
får endast behandlas om så angivits i kallelse med anledning av motion eller 
förslag av förbundsstyrelsen.  

 
 
 
 

§ 17  
Förbundets upplösning  
Förbundet kan enbart upplösas av två på varandra följande kongresser varav 
en ska vara ordinarie. För sådant beslut fordras minst tre fjärdedelsmajoritet.  
Fråga om upplösning kan endast behandlas om det angivits i kallelsen till 
kongressen.  
 
Förbundets tillgångar ska tillfalla verksamhet med liknande syfte.  
 
Förbundets handlingar och arkiv ska överföras till riksarkivet.  
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NORMALSTADGAR FÖR LOKAL-, LÄNS- OCH 
REGIONFÖRENINGAR INOM SVENSKA 
EPILEPSIFÖRBUNDET  
 
§ 1  
Namn  
Föreningens namn är ……………………….................................................  
 
Den utgör en lokalförening/länsförening i  
 
……………………………………………………………….…………………....  
 
Den utgör lokal-/länsförening inom Svenska Epilepsiförbundet (SEF)  
 
Anm. Förening som både är lokal- och länsförening ska i § 2, 3, 5 och 8 
tillämpa texten som är angiven för lokalförening.  

§ 2 (avser lokalförening)  
Ändamål  
Föreningens uppgift är att utgöra ett stöd för personer som lever med epilepsi 
och deras anhöriga samt att verka för deras intressefrågor.  
 
Föreningen ska inom sitt verksamhetsområde bl a  

• verka för god sammanhållning 
• arbeta för organisationens utveckling 
• bedriva information om epilepsi 
• ordna mötes- och studieverksamhet  

 

• så långt möjligt svara för kontaktverksamhet för medlemmar och andra 
med epilepsi 

• samverka med övriga organisationer för funktionsnedsatta 
• söka och utveckla kontakt med samhällets organ beträffande medicinska 

och sociala frågor.  

§ 2 (avser länsförening)  
Ändamål  
Föreningen har till uppgift att samordna och stödja lokalföreningarnas 
verksamhet inom föreningens verksamhetsområde. Föreningen ska i nära 
samarbete med lokalföreningarna verka för anslutning av medlemmar till 
förbundet samt i enlighet med förbundets stadgar.  
 
Den ska främja insatser för personer med epilepsi. Föreningen ska aktivt 
medverka i studie- och informationsarbetet inom sitt område samt söka och 
utveckla kontakt med myndigheter och organisationer beträffande medicinska 
och sociala frågor. Föreningen ska verka för att bilda lokalföreningar.  

§ 3 (avser lokalförening) 
Medlemskap  
Medlemmar i föreningen är de personer som anslutit sig till föreningen och 
erlagt fastställda avgifter. Medlem kan begära att få lämna föreningen. Medlem 
som inte betalt sin avgift anses ha utträtt ur föreningen.  

§ 3 (avser länsförening)  
Medlemskap  
Medlemmar i föreningen är Svenska Epilepsiförbundets lokalföreningar inom 
länet.  
 
Organisation som önskar stödja föreningens arbete kan antas som stödjande 
medlem.  
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Årsmötet beslutar om den avgift lokalföreningarna och stödjande medlem ska 
betala.  
 
Avgiften betalas årligen senast 1 maj.  

§ 4  
Möten  
Föreningen håller möten enligt årsmötets beslut eller efter kallelse av styrelsen.  

§ 5  
Årsmöte  
Föreningens årsmöte äger rum senast under mars månad. Förslag som enskild 
medlem lägger fram till årsmötet, ska senast 10 dagar före årsmötet lämnas till 
styrelsen. Kallelse till årsmötet ska ske senast 14 dagar före mötet. (avser lokal 
förening)  
 
Föreningens årsmöte utgörs av tre ombud från varje ansluten förening.  
 
Årsmötet ska hållas senast under april. Kallelse ska sändas till anslutna 
föreningar senast 2 månader innan årsmötet. Förslag som ansluten förening vill 
lämna ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.  
 
Verksamhetsberättelse inkl ekonomisk berättelse, revisorsberättelse och övriga 
årsmöteshandlingar ska vara de anslutna föreningarna tillhanda senast en 
månad innan årsmötet. (avser länsföreningar)  
 
Vid årsmötet ska behandlas verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk 
berättelse, revisionsberättelse, beslut om ansvarsfrihet samt eventuella förslag 
från styrelse och/eller medlem/medlemsförening.  
 
Vid årsmötet väljs en styrelse bestående av ordförande och minst fyra övriga 
ledamöter samt suppleanter. Mandatperioden för styrelsen är ett år.  
Styrelsen ska lägga fram en dagordning för årsmötet. Följande punkter ska 
dock alltid finnas med:  

1) Fråga om kallelse utgått i behörig ordning  
2) Godkännande av dagordning  
3) Val av ordförande, sekreterare, rösträknare och protokolljusterare för 

mötet  
4) Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse  
5) Revisorernas berättelse  
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
7) Fastställande av medlemsavgift  
8) Behandling av förslag från styrelsen samt förslag från medlem/lokalförening  
9) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen  
10) Val av ordförande  
11) Val av styrelse  

a) ledamöter  
b) suppleanter 

12. Val av två revisorer och suppleanter för dessa  
13. Val av valberedning  
14. Övriga val (t ex ombud till länsförening eller förbundskongress, HSO,  
      utskott e d)  

§ 6  
Valberedningen  
Val av styrelse och övriga förtroendeuppdrag som beslutas av årsmötet 
förbereds av en valberedning som ska bestå av minst tre och högst sju 
ledamöter med minst en och högst tre ersättare, varav en ska vara 
sammankallande.  
 
Valberedningen fastställer sista dag för när nomineringar ska vara 
valberedningen tillhanda.  
 
Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna själva lämna 
förslag till kandidater.  
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§ 7  
Styrelsen  
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och beslut av 
medlemsmöte och årsmöte.  
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan 
utse arbetsutskott. Styrelsen kan också utse andra funktioner med särskilt 
ansvar.  
 
Styrelsen ska hålla minst fyra sammanträden per år.  
För att styrelsen ska vara beslutsmässig ska minst hälften av ledamöterna eller 
suppleanterna vara närvarande.  
 
Vid styrelsemöten ska protokoll eller annan dokumentation upprättas.  
 
Styrelsen beslutar om vilka som tecknar föreningens firma.  
 
Styrelsen ska kalla till medlemsmöte när den finner att det är nödvändigt.  

§ 8  
Medlemsavgifter  
Föreningens avgift till SEF ska vara förbundet tillhanda senast den 15 maj.  
 
Avgift ska betalas för det totala antalet medlemmar per den 30 april, samt 
kontinuerligt för nytillkommande medlemmar fr o m 1 maj t o m 31 december.  
 
Ny medlem som ansöker om medlemskap under perioden 1 oktober t o m 31 
december är avgiftsbefriad för denna period.  
 
Eventuell avgift till region-, eller länsförening betalas vid samma tidpunkt. 
(avser lokalförening)  
 
Föreningen betalar inte avgift till SEF. Föreningen äger rätt att företrädas av 
observatör vid förbundets kongress. (avser länsförening)  

§ 9  
Ekonomi och revision  
a) ekonomi  
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.  
Förening ska ha bokföring samt upprätta bokslut med resultat- och 
balansräkning.  
 
Föreningens räkenskaper och bokslut ska senast den 15 februari överlämnas till 
revisorerna för granskning  
 
b) revision  
Årsmötet utser två revisorer, i förekommande fall kan en av revisorerna vara 
auktoriserad, till dessa ska finnas suppleanter. 
 
Revisorerna ska utföra revision där såväl förvaltning, verksamhet som 
räkenskaper granskas.  
 
Revisorerna ska avlämna revisionsberättelse till årsmötet.  

§ 10  
Stadgar och stadgeändring  
Förening ska när den konstitueras anta stadgar.  
 
Vid ändring av stadgarna ska detta ske på ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet.  
Nya stadgar eller stadgeändring ska godkännas av förbundsstyrelsen.  
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§ 11  
Upplösning av förening  
Förening kan upplösas efter beslut med 2/3 majoritet på två på varandra 
följande årsmöten varav den ena ska vara ordinarie. För att fråga om 
upplösning av förening ska kunna behandlas måste det anges på kallelsen till 
årsmöten. Vid behandling av upplösning ska representant från förbundet kallas.  
 
Föreningens tillgångar och arkiv tillfaller förbundet. Förbundsstyrelsen ska dock 
reservera de ekonomiska tillgångarna under minst fem år för att dessa ska 
kunna användas för att starta ny förening eller använda medlen för verksamhet 
inom föreningens verksamhetsområde.  
 
Om förening beslutar om annan ordning än ovan, t ex om tillgångarna ska 
tillfalla annan förening i den geografiska närheten, kan sådan göras efter 
överenskommelse med förbundsstyrelsen.  
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