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§ 1 Namn och verksamhetsområde 

Mom 1  Föreningens namn är Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm.  

Mom 2  Föreningen är verksam inom Stockholms län och dess kommuner.  

Mom 3  Föreningen utgör länsförening inom Svenska Epilepsiförbundet. 

 

§ 2 Ändamål 

Föreningen har till ändamål att för och via sina medlemmar bedriva och stödja verksamheter som 

minskar den isolering och de fördomar som ofta drabbar personer med epilepsi och deras närmaste, 

genom 

att ta och stödja initiativ som gagnar människor med epilepsi, att bedriva studieverksamhet om 

epilepsi, dess bakgrund och behandling, 

att  bedriva informationsverksamhet om epilepsi,  

att söka och utveckla kontakter med myndigheter och organisationer rörande medicinska och 

sociala frågor kring epilepsi,  

att bedriva intressepolitisk verksamhet kring epilepsi,  

att samarbeta med riksförbundet och övriga anslutna epilepsiföreningar. 

 

§ 3 Medlemskap 

Mom 1 Medlemskap i föreningen kan erhållas av fysisk person som vill verka för föreningens 

ändamål och stadgar.  

Mom 2  Fysisk eller juridisk person som önskar stödja föreningens arbete kan antas som 

stödjande medlem.  

Mom 3  Medlem erlägger avgift, fastställd av årsmötet. Medlem som ej erlagt avgift innan 

årsmötets genomförande, kan ej hävda medlemskap i föreningen. Juridisk person som 

är stödjande medlem har ingen rösträtt vid medlems- och årsmöten.  

Mom 4 Medlem som uppenbart motverkar föreningens ändamål och stadgar kan uteslutas av 

styrelsen. Beslutet ska fattas med 2/3 majoritet och föregås av utredning. Beslutet om 

uteslutning kan överprövas av årsmötet. Beslut om uteslutning ur förbundet fattas av 

förbundsstyrelsen efter stadgeenlig utredning. (§ 3 mom 4 är under utredning på 

förbundsnivå). 

 

§ 4 Organisation 

Mom 1  Föreningens verksamhet utövas av årsmötet och styrelsen.  

Mom 2  Styrelsen kan inom sig utse utskott eller utse särskild arbetsgrupp för att fullgöra viss 

uppgift. Utskott eller arbetsgrupp kan ha särskild budget och/eller särskild delegation 

som fastställts av styrelsen.  
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Mom 3  Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott AU, bestående av minst 3 personer samt 

ombudsmän. AU är ett beredande organ till styrelsen.  

Mom 4  Medlemsmöte kan hållas om styrelsen så önskar eller om minst 20 medlemmar så 

begär. 

 

§ 5 Beslut 

Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, om inte stadgarna anger annat. Vid lika 

röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. Vid personval avgör lotten. Medlemmar ej 

mantalsskrivna i Stockholms stad eller län äger ingen rösträtt vid medlems- och årsmöten. 

 

§ 6 Årsmöte 

Mom 1  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  

Mom 2  Årsmöte hålls varje år, senast under mars månad. Till årsmöte kallar styrelsen senast 

14 dagar före årsmötet och på det sätt styrelsen beslutar.  

Mom 3  I styrelsens kallelse till årsmöte ska dagordning bifogas. Övriga handlingar erhålles, vid 

anmälan, från föreningen. Årsmöteshandlingarna ska även finnas tillgängliga vid 

årsmötet. 

Mom 4  Rösträtt vid årsmötet har närvarande medlemmar.  

Mom 5  Förslag till dagordning  

1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning 

2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande  

3. Val av presidium för mötet  

    a) ordförande  

    b) sekreterare  

    c) två justeringsmän tillika rösträknare 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse 

5. Resultat- och balansräkningen  

6. Beslut med anledning av verksamhetsårets resultat  

7. Revisionsberättelsen  

8. Beslut om ansvarsfrihet  

9. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år  

10. Förslag till verksamhetsplan  

11. Förslag till budget  

12. Behandling av inkomna motioner  

13. Val av styrelse för kommande verksamhetsår  

      a) minst en ordförande  

      b) övriga styrelseledamöter  

      c) styrelsesuppleanter  

14. a) revisorer  

      b) revisorssuppleant  

15. Val av valberedning, tre varav en sammankallande  

16. Övriga val  
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17. Övriga anmälda ärenden som årsmötet har att hantera  

18. Årsmötets avslutande 

 

§ 7 Motioner 

Motion ska vara inkommen senast den 31 januari. Styrelsen ska avge ett yttrande inför årsmötet. 

 

§ 8 Extra årsmöte 

Extra årsmöte kan sammankallas då årsmöte eller styrelsen finner det vara nödvändigt eller 30 

medlemmar så begär. Vid extra årsmöte kan endast de ärenden upptas till behandling, som angetts i 

kallelsen. 

 

§ 9 Styrelsen 

Mom 1  Styrelsen utövar ledningen av föreningens verksamhet i enlighet med föreningens 

stadgar och av årsmötet fattade beslut.  

Mom 2  Styrelsen väljs vid föreningens ordinarie årsmöte. Denna består av minst en 

ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Antalet ledamöter får ej överstiga nio. 

 Mom 3  Ordförandes mandatperiod är två år. Övriga styrelseledamöters mandatperiod är 

också två år. Halva antalet ledamöter väljs ena året och övriga väljs det kommande 

året.  

Mom 4  Högst fyra styrelsesuppleanter väljs för en period om ett år.  

Mom 5  En auktoriserad revisor väljs för en period om ett år. En verksamhetsrevisor samt en 

suppleant väljs för en period om ett år. Om den auktoriserade revisorn lämnar sitt 

uppdrag under verksamhetsåret, kan styrelsen i samråd med verksamhetsrevisorn utse 

en ny auktoriserad revisor fram till nästa årsmöte. 

 

§ 10 Styrelsens funktionärer 

Efter årsmötets val av minst en ordförande och övrig styrelse, konstituerar sig styrelsen med uppdrag 

som vice ordförande, sekreterare och andra i föreningen viktiga funktioner. Kassör utses inom eller 

utom styrelsen. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. 

§ 11 Styrelsens sammanträden 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år, eller när ordföranden, alternativt minst tre 

ledamöter av styrelsen, finner det nödvändigt. 

 

§ 12 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 
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§ 13 Räkenskaper och revision 

Mom 1  Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av revisorerna 

som lämnar revisionsberättelse till årsmötet.  

Mom 2  Räkenskaperna avslutas per kalenderår.  

Mom 3  Revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och budget ska skickas varje år till 

riksförbundet. 

 

§ 14 Avgifter till förbundet 

Av kongressen beslutade avgifter ska av föreningen vara inbetalda till riksförbundet enligt 

kongressens beslut. 

 

§ 15 Ändringar av stadgar, upplösning av föreningen 

Mom 1  Beslut om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning ska fattas av två på 

varandra följande årsmöten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Mellan mötena 

ska minst fem månader förflyta.  

Mom 2  För beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen krävs två tredjedelar av de 

avgivna rösterna.  

Mom 3  Väsentlig ändring i föreningens stadgar äger ej giltighet innan den godkänts av 

riksförbundets styrelse.  

Mom 4  Vid årsmöte för beslut om föreningens upplösning ska representant för riksförbundet 

kallas. 

Mom 5  Vid upplösning av föreningen ska dess tillgångar tillfalla riksförbundet. Om en ny 

förening bildas inom verksamhetsområdet, inom två år och som upptas som medlem 

av Svenska Epilepsiförbundet ska dock tillgångarna tillfalla den nya föreningen. Om 

föreningen har tillgångar från donationer eller testamenten ska dessa medel alltid 

förvaltas i överensstämmelse med donators eller testators uttalade önskemål. 


