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Standardvedtægt for 

Epilepsiforeningens kredse 
 
 
§ 1  Navn 

Kredsens navn er: 
Epilepsiforeningen  __________________________________ 

 

 Kredsen er stiftet den ___________under navnet: ___________________ 
  

Kredsens geografiske område er________________________________ kommuner 
 
Kredse under Epilepsiforeningen er underlagt Epilepsiforeningens vedtægter. 

  
Kredsen har hjemsted på kredsformandens adresse. 
 
Medlemmer af kredsen er de medlemmer af Epilepsiforeningen, der bor i kredsens 
geografiske område. 

 
§ 2   Formål 

Stk. 1. Kredsen arbejder ud fra de formål, som er anført i Vedtægter for  
Epilepsiforeningen. 
Stk. 2. Kredsen arbejder for medlemmer af Epilepsiforeningen ved  
- at udbrede kendskabet til epilepsiens årsager, behandling og dens psykologiske 

og sociale konsekvenser 
- at støtte initiativer, der forbedrer behandlingsmuligheder, samfunds-, erhvervs- 

og levevilkår for personer med epilepsi 
- at fremme og støtte forskning til gavn for personer med epilepsi 
- at støtte personer med epilepsi til at modtage de bedst mulige behandlingstilbud 

samt afbøde flest mulige afledte psykosociale konsekvenser af sygdommen 
- at støtte pårørende til de som er berørt af epilepsi 
- at fremme sociale aktiviteter og netværksaktiviteter. 
 
 

§ 3  Kredsens forhold til landsforeningen  
Stk. 1. Kredsen skal hvert år inden den 5. marts indsende regnskab til landskontoret. 
Kredsen skal endvidere efter anmodning fra forretningsudvalget eller fra 
landsforeningens revision indsende bilagene til regnskabet. 
Stk. 2. Kredsen skal hvert år inden den 5. marts indsende beretning til landskontoret 
om, hvem der er valgt som kredsens bestyrelse, og hvordan bestyrelsen har 
konstitueret sig. 
Stk. 3. Kredsen kan forhandle med offentlige myndigheder i kredsens geografiske 
område om lokale forhold og rette henvendelse til pressen/offentligheden herom. 
Kredsen kan ikke, uden først at konferere med landsformanden eller landskontorets 



 2 

leder, udtale sig offentligt om landsforeningens forhold eller om overordnede 
politiske/behandlingsmæssige holdninger. 
Stk. 4. Kredsformanden repræsenterer foreningen udadtil og udtaler sig på kredens 
vegne. Kredsformanden kan bemyndige andre til at udtale sig på kredsens vegne om 
bestemte emner. 

 
§ 4   Generalforsamlingen 

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær 
generalforsamling holdes hvert år inden 1. marts.  
Stk. 2. Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent 
4. Valg af stemmetællere 
5. Bestyrelsens beretning 
6. Regnskab 
7. Drøftelse af aktiviteter i kredsen   
8. Budget 
9. Valg af bestyrelse, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 
10. Valg af suppleanter 
11. Valg af revisor 
12. Behandling af indkomne forslag 
13. Eventuelt 
 
Stk. 3. Forslag fra medlemmer skal fremsættes skriftligt og være kredsens formand i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan kun fremsættes af 
medlemmer, der har stemmeret. 
Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel. 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Til den ordinære generalforsamling er en 
henvisning til dagsordenen i henhold til vedtægterne tilstrækkelig. Indkaldelse sker 
ved annoncering i det landsdækkende medlemsblad, i kredsbladet, i den lokale 
dagspresse eller ved brev til medlemmerne. 
Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der er medlem af foreningen via 
personligt eller husstandsmedlemsskab, og som bor i kredsens område. Stemmeret 
kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.  
Stk. 6. Valgbare til tillidsposter i kredsen er personlige medlemmer samt op til 2 
personer fra hvert husstandsmedlemskab. Dette gælder ikke for revisor.  
Stk. 7. Beslutninger på generalforsamling træffes ved almindeligt flertal blandt de 
fremmødte. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  
Stk. 8. Afstemning om valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter foregår 
skriftligt. Alle andre afstemninger foregår skriftligt, hvis blot én deltager ønsker det. 
Stk. 9. Blandt kandidaterne til bestyrelsen er de valgt, som har opnået flest stemmer. 
Hver stemmeberettiget deltager kan stemme på så mange kandidater, som der er 
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ledige poster, men kan ikke afgive flere stemmer på samme kandidat. Hvis flere 
kandidater opnår lige mange stemmer, evt. efter omvalg, trækkes lod. 
Stk. 10. Suppleanter vælges særskilt. Afstemning foregår efter reglerne om valg af 
bestyrelsesmedlemmer. Afstemning om valg af revisor foregår efter samme regler. 

 
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det besluttes af bestyrelsen, eller 
når mindst 1/5 af kredsens stemmeberettigede medlemmer anmoder kredsens 
formand om det. Medlemmernes anmodning skal være skriftlig og angive, hvilke 
emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Landsforeningen skal 
underrettes om, at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling i kredsen. 
Landsforeningens hovedbestyrelse kan beslutte, at der skal holdes ekstraordinær 
generalforsamling efter reglerne i landsforeningens vedtægter, § 12. 
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, det er 
besluttet, eller der er anmodet om det, og dagsordenen skal indeholde de punkter, 
der er nævnt i anmodningen.  

 
 
§ 6   Kredsbestyrelsen 
 Stk. 1. Kredsen ledes af en bestyrelse med et ulige antal medlemmer på mindst 5 

personer. Generalforsamlingen fastsætter antallet. Forretningsudvalget kan 
dispensere fra minimumsantallet. 
Stk. 2. Kredsbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen 
fratræder hvert år efter tur, første gang efter lodtrækning. Indtræder en suppleant i 
bestyrelsen, er vedkommende medlem frem til næste generalforsamling. 
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger om muligt mindst 2 suppleanter. Valget gælder 
for 1 år ad gangen. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne såfremt 
bestyrelsen ønsker dette, men uden stemmeret. 
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær. Kassereren kan ikke samtidig være formand eller næstformand, og 
formand og kasserer må ikke bo sammen. Konstitueringen gælder for 1 år ad gangen. 
Såfremt der ikke kan vælges en kasserer, kan eventuelt udpeges en regnskabsfører, 
som ikke er medlem af bestyrelsen. 
Stk. 5. Kredsformanden repræsenterer kredsen i hovedbestyrelsen eller i dennes 
forfald næstformanden. Såfremt begge er forhindret, kan kredsen sende en 
suppleant uden stemmeret. 
Stk. 6. Bestyrelsen vælger op til 4 delegerede til landsmødet blandt medlemmerne af 
kredsbestyrelsen. Bestyrelsen kan tilmelde yderligere deltagere til landsmødet. Disse 
deltager da som observatører, og kredsen betaler udgiften for deres deltagelse. 
Stk. 7. Hver kreds har fem stemmer i de valgsituationer som knytter sig til 
landsmødet. Disse stemmer afgives uafhængigt af antal fremmødte delegerede fra 
kredsen på landsmødet. Dog kræves fremmøde af mindst en delegeret fra 
kredsbestyrelsen, for at man har mulighed for at afgive kredsens stemmer. 
Stk. 8. Bestyrelsen vælger foreningens medlemmer og repræsentanter i andre 
organisationer, myndigheder og lignende inden for kredsens geografiske område. 
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Bestyrelsen fastsætter længden af valgperioden, med mindre valgperioden er fastsat 
på forhånd. 
Stk. 9. Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det nødvendigt, eller når 
mindst 2/5 af bestyrelsesmedlemmerne anmoder om det. Anmodningen skal være 
skriftlig og angive de emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsen bør holde mindst 3 
møder om året. 
Stk. 10. Indkaldelse med dagsorden skal sendes til bestyrelsens medlemmer med 
mindst 1 uges varsel. Møder, der indkaldes på grundlag af en anmodning fra mindst 
2/5 bestyrelsesmedlemmer, skal holdes senest 14 dage efter deres anmodning. 
Stk. 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50 % af dens medlemmer er 
mødt. Beslutning træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af 
stemmelighed bortfalder forslaget. 
Stk. 12. Sekretæren fører referat over møderne i kredsbestyrelsen.  
 
 

§ 7   Tegningsret, regnskab og hæftelse 
Stk. 1. Kredsen tegnes af kredsens formand eller den, bestyrelsen bemyndiger. 
Stk. 2. Kredsens regnskabsår er kalenderåret. Kredsens regnskab skal revideres af en 
generalforsamlingsvalgt revisor. 
Stk. 3. En del af landsforeningens kontingentindtægter tilfalder kredsen. 
Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen af denne andel. Kredsen beholder selv beløb, 
som betales til kredsen fra sponsorer, gavegivere, offentlige myndigheder og 
institutioner, samt indtægter fra kredsens arrangementer. 
Stk. 4. Kredsen kan ikke forpligte landsforeningen økonomisk over for 3.mand. 
Stk. 5. For kredsens forpligtelser hæfter kun kredsens formue. Kredsens medlemmer, 
herunder medlemmer af kredsbestyrelsen, hæfter ikke, medmindre der er særligt 
juridisk grundlag herfor. 

 
§ 8   Diverse grupper 

Kredsbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og kan oprette ungdomsgrupper, 
selvhjælpsgrupper, forældregrupper m.v. Kredsbestyrelsen afgør, om der skal ydes 
økonomisk tilskud til sådanne gruppers arbejde. 

 
§ 9   Ændringer i vedtægten 

Stk. 1. Kredsen kan kun fravige standardvedtægten med hovedbestyrelsens 
godkendelse. 
Stk. 2. Ændringer af standardvedtægten skal vedtages af landsmødet efter reglerne 
for ændring af landsforeningens vedtægter. 
 

§ 10   Opløsning af kredsforeningen 
Stk. 1. Hvis det i en længere periode ikke er muligt at vælge en kredsbestyrelse, kan 
to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum 
beslutte, at en kreds skal nedlægges. Beslutningen skal træffes med mindst 2/3 
flertal af de fremmødte. 
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Stk. 2. Såfremt en kreds nedlægges, tilfalder kredsens formue landsforeningen. Hvis 
hovedbestyrelsen beslutter at lade kredsens område overgå til en anden kreds, 
tilfalder kredsens formue denne kreds. Hvis kredsens område fordeles mellem flere 
kredse, tilfalder kredsens formue disse kredse i forhold til medlemstal. 
 

§ 11 Ikrafttræden 
 Standardvedtægten er vedtaget på Dansk Epilepsiforenings landsmøde den 28. 

oktober 2000 og træder i kraft straks. 
 
Ændret som følge af vedtagelse på landsmøde den 8. juni 2002 og 5. juni 2004. 
 
Ændringer vedtaget af landsmødet den 5. august 2006 træder i kraft den  
1. januar 2007. 
 
Ændret som følge af vedtagelse på landsmøde den 31. maj 2008. 
 
Ændret som følge af vedtagelsen på landsmødet den 29. maj 2010. 
 
Ændret som følge af vedtagelse på landsmødet den 12. maj 2012. 
 
Ændret som følge af vedtagelse på landsmødet den 10. maj 2014. 
 
Ændret som følge af vedtagelse på landsmødet den 28. maj 2016 


