
Minnesanteckningar Föreningsforum 2023-03-02 

Medverkan: 
Bengt Eliasson, förbundsordförande, Sofia Segergren, förbundssekreterare, Anna Pallin, 
kommunikatör, Kent Bäckrud, föreningskonsulent, Celine Medina , Arne Hertzberg och Johanna 
Fossum, förbundsstyrelsen, Gunilla Andersson, Södermanland, Thonia Roth, Nordvästra Skåne, 
Bengt-Olof Davidsson, Kalmar, Karin Carlqvist Lund, Charlotte Walej, Christer Monthan och Berit 
Magaard, StorStockholm,  

Inledning 

Förbundet berättade om sina förslag om överenskommelse med föreningarna och tidsplan för 
genomförande med anledning av övergången till central medlemsuppbörd. Möjlighet till frågor och 
synpunkter gavs. Och förbundet berättade om sin verksamhetsplanering utifrån verksamhetsplanen 
som Kongressen antagit.  (Se bilagor och powerpoint) 

Bengt Eliasson berättade att han försöker vara ute och besöka föreningar och startar med några 
årsmöten.  

Förbundet kommer genomföra 3 kampanjer under året och kommande år. 

Världsepilepsidagen, Purple day 26 mars, och medvetandemånaden i november.  
Inför dessa ska det i god tid meddelas teman och upplägg för föreningarnas planering. Under 
medvetandemånaden i november 2023. kommer förbundet satsa på ”blinkande ljus i trafiken”, dvs 
uppmärksamma kring problemen med blinkande ljus för vissa personer med epilepsi. Förbundet 
kommer t.ex. göra insändarunderlag som föreningarna kan använda. Tajmingen på hösten för att 
prata om ljus i trafiken är bra, men vi kan också på detta fortsätta med en diskussion om blinkande 
ljus i hela samhället, i media etc.  Till nästa Världsepilepsdag finns planer på att göra en 
enkätundersökning kring hur det går med genomförandet med de nationella riktlinjerna, finansiering 
sökes kring detta.  

Utbildningar 

Förbundet berättade om den styrelseutbildning för föreningarna och förslag på datum, som 
planerats utifrån motion på kongressen. Få föreningar har anmält intresse hittills. En bindande 
anmälningsmöjlighet kommer sändas ut.  

Patientföreträdarutbildning – Funktionsrätt Sverige har tagit fram en utbildning som kan hjälpa 
föreningarna och förbundet i vårt påverkansarbete. Förbundet kommer koppla ihop detta med vår 
egen Handbok för  

Medel att söka 

Förbundet berättar att de har ytterligare pengar från Sunnerdahls handikappfond för barn- och 
ungdomsverksamhet 2023 som kan användas om någon förening eller utskott visar intresse att 
genomföra något med nationell intagning och om de ansvarar för programmet.  

Enligt bokslutet i EB Hellberg fond kommer det finnas lite pengar för utdelning till lokalföreningar 
som ansöker om medel för lokal verksamhet 2023. (Ansökan sker på särskild blankett senast 1 maj 
eller 1 oktober. Bifogas och finns bland annat på www.epilepsi.se/foreningsinformation ) 

Önskemål och synpunkter 



Karin i Lundföreningen sade att det stöd de behöver är mallar, grafisk profil etc så att de skapas en 
kvalitetskänsla vid utskick och i sociala medier. Saknar filmer på svenska. Förbundets kommunikatör 
berättade om det stöd som finns men bad också föreningarna att höra av sig direkt vid dessa frågor, 
t.ex om man ska göra en broschyr.  

Diskussion om hur vi når ut till nya medlemmar. De föreningar som haft direktkontakt med sjukhusen 
spridning av information, brukar lyckas bra pga direktkontakten.  

Diskussion om hur vi kan sänka tröskeln att bli medlem. T.ex genom att det går lätt och fort att bli 
medlem genom att kunna betala direkt- blir möjligt i och med ett nytt register och central 
medlemsuppbörd.  
 
Ordförandestämmor efterfrågas-och förbundet har idéer om att försöka hitta finansiering för detta.  

Informatörsutbildning efterfrågas. StorStockholms lokalförening ska skapa en och frågar efter 
samarbete med förbundet.  

Kalendarium 

Mars Lokalföreningarnas årsmöten 

26 mars Purple day (info till föreningarna kommer i separat mejl) 

2 april Sista anmälan till styrelseutbildning för föreningarna (info sändes ut 9 mars per mejl) 

2 april Sista dag för föreningen att lämna in underteckning på överenskommelse samt 
tidsplanen för central medlemsuppbörd och nytt medlemsregister. 

14 april  Sista anmälningsdag Weekend för vuxna Furuboda  

30 april Underskrivna årsmöteshandlingar från lokalföreningen ska vara Epilepsiförbundet 
tillhanda. 

6 maj Styrelseutbildning för föreningarna, Stockholm 

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

1 juni  Sista anmälningsdag Astrid Lindgrens värld ( 

28-30 juli Astrid Lindgrens värld (barn- och ungdomsverksamhet tillsammans med föräldrar) 

11-13 aug Weekend för vuxna Furuboda (vuxna med epilepsi och deras anhöriga) 

11-15 sept  Flytt av uppgifter i registret och tester till nytt register.  

15 sept  Central medlemsuppbörd. 

1 okt Ny medlemsavgift för 2024 gäller. 

1-8 okt Utbildning för registeransvariga i lokalföreningen 

28 okt  Epilepsikalas (samtidigt som Shortcramp) preliminärt i Örebro 

27-29 okt Shortcramp, preliminärt i Örebro 

November  Medvetandemånad för Epilepsi (Tema: blinkande ljus i trafiken) 


