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Vedtægter  

for  

Epilepsiforeningen 
 

    

 

 

§ 1 Navn og hjemsted   

Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har 

hjemsted på landskontorets adresse. 

 Foreningen er stiftet den 27. september 1962. 

 

§ 2 Formål 

Stk. 1. Det er foreningens formål, at mennesker med epilepsi skal begrænses mindst 

muligt i deres levevilkår. 

Stk. 2. Foreningen arbejder med baggrund i dokumentation for formålet 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  Medlemskab  

Stk. 1. Enhver, der støtter foreningens formål, kan optages som medlem. Der findes 

flere former for medlemskab: personligt medlem, husstandsmedlem, 

institutionsmedlem og firmamedlem. 

Stk. 2. Et medlem har stemmeret ved generalforsamlingen i den kreds, hvor 

medlemmet bor. Et medlem kan vælges til tillidsposter i og for foreningen. For et 

medlem under 18 år udøves stemmeretten af en af medlemmets forældre. Forældre 

kan kun vælges til tillidsposter, hvis de selv er medlemmer. 

Stk. 3. Personer, der bor sammen, kan tegne husstandsmedlemskab. Husstanden har 1 

stemme pr. person, max 2 stemmer i alt, og max 2 personer kan vælges til 

tillidsposter. En person kan vælge at tegne husstandsmedlemskab.  

Stk. 4. Som institutionsmedlem optages institutioner eller foreninger, der ønsker at 

støtte foreningens arbejde. Medlemskabet giver ikke valgbarhed og stemmeret. 

Stk. 5. Som firmamedlem optages firmaer, der ønsker at støtte foreningens arbejde. 

Medlemskabet giver ikke valgbarhed og stemmeret. 

  

§ 4 Kontingentforhold 

Stk. 1. Medlemskontingent fastsættes af hovedbestyrelsen.  

Stk. 2. Af det samlede kontingent betaler landsforeningen til kredsene et årligt beløb 

pr. medlem på grundlag af kredsenes medlemstal opgjort pr. 1. november forrige år 

plus et fast årligt grundbeløb, som skal have samme størrelse for alle kredsene. 

Beløbene fastsættes af hovedbestyrelsen.  

Stk. 3. Et medlem har stemmeret, når kontingentet er betalt. Såfremt et medlem ikke 

indbetaler kontingent inden et af hovedbestyrelsen fastsat tidspunkt, betragtes 

pågældende som udmeldt.  
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§ 5 Organisation 

 Stk. 1. Foreningen er en interesseorganisation. 

Stk. 2. Landsmødet er foreningens øverste myndighed. 

 Stk. 3. Mellem landsmøderne ledes foreningen af hovedbestyrelsen. 

Stk. 4. Den daglige ledelse af landsforeningen varetages af forretningsudvalget, som 

nedsættes af hovedbestyrelsen. Landsformanden er formand for forretningsudvalget. 

 Stk. 5. Foreningen betjenes af et landskontor. 

 

 

§ 6 Landsmødet 

Stk. 1. Der afholdes ordinært landsmøde hvert andet år i lige årstal i perioden 1. maj –

30. juni. 

Stk. 2. Landsmødet varsles i ulige år i sidste nummer af det landsdækkende 

medlemsblad. 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal fremsættes skriftligt og være 

landskontoret i hænde senest 8 uger før landsmødet. Personkredsen, som kan 

fremsætte forslag til landsmødet udgøres af medlemmerne af kredsbestyrelserne, 

forretningsudvalget samt hovedbestyrelsen. 

Stk. 4. Forslag til valg af landsformand og næstformand skal fremsættes skriftligt og 

være landskontoret i hænde senest 4 uger før landsmødet. De foreslåede kandidater 

skal senest 3 uger før landsmødet skriftligt tilkendegive, at de er villige til at modtage 

valg. En foreslået kandidat kan vælges, selv om vedkommende ikke er til stede på 

landsmødet.  

Stk. 5. Landsmødet sammensættes af medlemmerne af hovedbestyrelsen og op til 4 

delegerede som vælges blandt medlemmerne af kredsbestyrelsen. En kredsbestyrelse 

kan for kredsens regning tilmelde yderligere deltagere som observatører. Derudover 

kan hovedbestyrelsen invitere observatører.  

Stk. 6. Kredsformændene meddeler senest 6 uger før landsmødet, hvem der skal være 

delegerede. 

Stk. 7. Dagsorden for ordinært landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent/er 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Valg af referent/er 

4. Valg af stemmeudvalg 

5. Landsformanden aflægger beretning til debat og godkendelse 

6. Det af forretningsudvalget godkendte regnskab for de 2 foregående regnskabsår 

fremlægges til orientering  

7. Forelæggelse af hovedbestyrelsens forslag til 2-årig mål- og strategiplan til debat 

og godkendelse 

8. Behandling af indkomne forslag 

9. Valg af landsformand 

10. Valg af næstformand  

11. Valg af revision  

12. Landsmødeudtalelse  

13. Eventuelt. 

 

Stk. 8. Dagsorden skal udsendes til landsmødets deltagere senest 14 dage før 

landsmødet.  

Stk. 9. Beslutninger på landsmødet træffes ved almindeligt flertal. Hver kreds har fem 

stemmer som afgives uafhængigt af antal fremmødte delegerede fra kredsen på 

landsmødet. Dog kræves fremmøde af mindst en delegeret fra kredsbestyrelsen, for at 
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man har mulighed for at afgive kredsens stemmer. Ved stemmelighed bortfalder 

forslaget, dog ikke ved personvalg. 

Stk. 10. Landsformand, næstformand, ungdomsrepræsentant og de op til tre eksternt 

valgte repræsentanter til hovedbestyrelsen har hver en stemme. 

Stk. 11. Afstemning om valg af landsformand og næstformand foregår skriftligt. Alle 

andre afstemninger foregår skriftligt, hvis blot én deltager ønsker det. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 12. Landsformanden og næstformanden skal vælges med over 50 % (absolut 

flertal) af de afgivne stemmer. Opnår ingen af kandidaterne absolut flertal, er der 

omvalg mellem de 2 kandidater, der har opnået flest stemmer. Ved stemmelighed i 

den afgørende afstemning trækkes lod. Landsformanden kan ikke samtidig være 

medlem af bestyrelsen i en kreds.  

Stk. 13. Fratræder landsformanden inden udløbet af valgperioden, indtræder 

næstformanden som formand og fungerer indtil førstkommende landsmøde. 

Stk. 14 Referat af landsmødet skal gengive de beslutninger, der er truffet.   

 

§ 7 Ekstraordinært landsmøde 

Stk. 1. Der skal indkaldes til ekstraordinært landsmøde, når det besluttes af 

hovedbestyrelsen, eller hvis mindst 2/3 af kredsene anmoder om det. En anmodning 

fra kredsene skal være vedtaget af et flertal i de enkelte bestyrelser. Anmodningen 

skal være skriftlig og skal angive, hvilke emner der ønskes behandlet på landsmødet. 

Stk. 2. Ekstraordinært landsmøde skal holdes senest 6 uger efter, det er besluttet, eller 

der er anmodet om det. Dagsordenen skal indeholde de punkter, der er nævnt i 

anmodningen. 

Stk. 3. Referat af landsmødet skal gengive de beslutninger, der er truffet.  

 

§ 8 Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan beslutte at afholde et temamøde for 

kredsbestyrelsesmedlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer.  

 Stk. 2. Temaet for mødet fastsættes af forretningsudvalget efter forudgående drøftelse 

i hovedbestyrelsen. 

Stk. 3. Forretningsudvalget bestemmer, hvordan temamødet skal indkaldes og 

fastsætter tilmeldingsfrister og regler for kredsenes egenbetaling.  

 

 

§ 9 Hovedbestyrelsen    

 Stk. 1. Hovedbestyrelsen har den overordnede politiske og økonomiske ledelse 

mellem landsmøderne. 

 Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af: 

- landsformanden 

-     næstformanden 

- formanden for hver kreds eller i dennes forfald næstformanden. Såfremt begge er 

forhindret, kan kredsen sende en suppleant uden stemmeret. 

- 1 ungdomsrepræsentant  

- højst 3 personer med særlig indsigt eller interesse i epilepsi, eventuelt med politisk 

indflydelse, som hovedbestyrelsen udpeger for en given periode. 

Stk. 3. Landsformanden og næstformanden tiltræder umiddelbart efter landsmødet.. 

Ungdomsrepræsentanten udpeges for et år ad gangen af hovedbestyrelsen efter 

indstilling fra forretningsudvalget. En kredsformand tiltræder umiddelbart efter 

kredsens konstituering. Hovedbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af 

hovedbestyrelsen, tiltræder umiddelbart efter udpegningen. 

Stk. 4. Hovedbestyrelsen vælger efter landsmødet af sin midte 3 medlemmer, der 

sammen med landsformanden og næstformanden udgør landsforeningens 

forretningsudvalg. 
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Stk. 5. Afgår næstformanden, et medlem af forretningsudvalget eller en ekstern 

repræsentant i løbet af valgperioden, vælger hovedbestyrelsen en ny person til den 

ledige post.  

Stk. 6. Landskontorets leder er sekretær for hovedbestyrelsen. 

Stk. 7. Medarbejderne på landskontoret vælger en medarbejderrepræsentant, som 

deltager i hovedbestyrelsens møder som observatør. Hovedbestyrelsen kan invitere 

andre observatører uden stemmeret til møderne. 

Stk. 8. Hovedbestyrelsen holder mindst 3 årlige møder. 

Stk. 9. Hovedbestyrelsesmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen 

skal være vedlagt dagsorden. 

Stk. 10. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50% af dens medlemmer 

er mødt. Beslutninger i hovedbestyrelsen træffes ved almindeligt flertal blandt de 

fremmødte. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 

Stk. 11. Der indkaldes til hovedbestyrelsesmøde, når forretningsudvalget beslutter det, 

eller når mindst 2/5 af hovedbestyrelsen anmoder om det. Anmodningen skal være 

skriftlig og skal angive de emner, der ønskes behandlet. Hovedbestyrelsesmødet 

afholdes senest 4 uger efter, det er besluttet, eller der er anmodet om det. Dagsordenen 

skal indeholde de punkter, der er nævnt i anmodningen. 

Stk. 12. Det er hovedbestyrelsens opgave 

- at udpege medlemmer til forretningsudvalget 

- at fastsætte sin egen og forretningsudvalgets forretningsorden 

- at udarbejde forslag til landsforeningens 2-årige mål- og strategiplaner 

- at udarbejde og vedtage det næste års budget, herunder medlemskontingent  

- at udpege landsforeningens repræsentanter i andre foreninger, institutioner mv. og 

fastsætte de udpegedes funktionsperiode, med mindre denne er fastsat på anden 

måde 

- at ansætte lederen af landskontoret 

- at udarbejde en kompetenceplan for landsformanden, næstformanden og lederen af 

landskontoret 

 

§ 10  Forretningsudvalget 

Stk. 1. Forretningsudvalget udøver den daglige ledelse af foreningen i samarbejde 

med landskontorets leder og omsætter de økonomiske og politiske beslutninger inden 

for det af hovedbestyrelsen fastlagte budget. 

Stk. 2. Forretningsudvalget kan nedsætte ad hoc udvalg. 

Stk. 3. Forretningsudvalget udarbejder kommissorium og forretningsorden for ad hoc 

udvalg. 

Stk. 4. Landsformanden kan uden stemmeret deltage i alle ad hoc udvalgs møder. 

Stk. 5. Forretningsudvalget godkender årsregnskabet og fremlægger dette for 

hovedbestyrelsen til orientering på første efterfølgende hovedbestyrelsesmøde.  

 

§ 11 Udtaleret 

Landsformanden repræsenterer foreningen udadtil og udtaler sig på landsforeningens 

vegne. Landsformanden kan bemyndige andre til at udtale sig på foreningens vegne 

om bestemte emner. Personer, der af foreningen er valgt som eksterne repræsentanter, 

kan udtale sig på foreningens vegne i sager, der har sammenhæng med det hverv, de 

er valgt til. 

 

§ 12 Kredsforeninger  

Stk. 1. Landsforeningen er opdelt i et antal kredse, der hver dækker bestemte 

kommuner efter hovedbestyrelsens beslutning. 

Stk. 2. Kredsene arbejder efter landsforeningens formål og vedtagne mål- og 

strategiplaner inden for deres geografiske områder. 
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Stk. 3. Kredsene forvalter de midler, der stilles til deres rådighed. Kredsene kan ikke 

forpligte landsforeningen økonomisk. Kredsenes regnskab og bilag er undergivet 

landsforeningens revision. 

Stk. 4. Kredsene har ansvaret for medlemspleje og repræsenterer Epilepsiforeningen i 

deres område. 

Stk. 5. Overtræder en kredsbestyrelse foreningens vedtægter, mål og strategi, kan 

hovedbestyrelsen, efter indstilling fra landsformanden, beslutte, at der skal indkaldes 

til ekstraordinær generalforsamling i kredsen. Inden det besluttes, skal 

kredsbestyrelsens medlemmer have lejlighed til at udtale sig skriftligt eller mundtligt 

efter eget valg over for hovedbestyrelsen. 

Stk. 6. Kan en kreds ikke etablere en fuldtallig bestyrelse og revision, eller forsømmer 

kredsen sine pligter over for landsforeningen, kan forretningsudvalget udpege en 

støtte for kredsen, bestående af en eller flere personer eller andre kredse. De personer, 

der udpeges som støtte, skal være medlemmer af Epilepsiforeningen, men behøver 

ikke at have bopæl i kredsens område. 

Stk. 7. 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. 

Stk.8. Som bilag til denne vedtægt er optaget en standardvedtægt for kredse. En kreds 

kan kun med hovedbestyrelsens godkendelse fravige standardvedtægten. 

 

 

§ 13 Tegningsret og ansvar    
 Stk. 1. Landsforeningen tegnes af: 

- landsformanden i forening med direktøren eller af  

- næstformanden i forening med direktøren eller af 

- medlemmerne af forretningsudvalget i forening. 

Stk. 2. Køb af fast ejendom kan kun foretages af et samlet forretningsudvalg. 

Stk. 3. Landsforeningen kan ikke forpligte kredsene økonomisk over for 3.mand.  

Stk. 4. For landsforeningens forpligtelser hæfter kun landsforeningens formue. 

Foreningens medlemmer, herunder medlemmer af hovedbestyrelsen og 

forretningsudvalget, hæfter ikke, med mindre der er et særligt juridisk grundlag herfor. 

 

§ 14 Regnskab og revision 

 Stk. 1. Regnskabet for alle dele af organisationen følger kalenderåret. 

Stk. 2. Landsforeningens regnskab skal vedlægges en oversigt over kredsenes 

driftsresultater og formuer. 

Stk. 3. Landsforeningens regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor, som 

vælges af landsmødet. 

 

§ 15 Eksklusion 

Stk. 1. Et medlem, der optræder til skade for foreningen, kan ekskluderes, såfremt det 

fortsætter, efter at landsformanden har givet den pågældende en skriftlig advarsel.  

Stk. 2. Eksklusion besluttes af forretningsudvalget. En eksklusion er kun gyldig, hvis 

fire af forretningsudvalgets medlemmer har stemt for den.  

Stk. 3. Hovedbestyrelsen skal straks underrettes om meddelte advarsler og om 

eksklusioner og kan beslutte at behandle sagen med opsættende virkning. 

Stk. 4. Den, der ekskluderes, kan forlange, at beslutningen forelægges det 

førstkommende landsmøde. Den ekskluderede har ret til at møde til landsmødets 

behandling af eksklusionen og har ret til at få ordet under sagens behandling. 

 

§ 16 Ændring af vedtægter 
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Stk. 1. Ændring af vedtægter besluttes af landsmødet. Ændringsforslag udsendes 

sammen med dagsordenen. 

Stk. 2. Vedtagelse kræver, at mindst 50 % af de stemmeberettigede er mødt frem, og 

at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen. 

 

§ 17 Opløsning af landsforeningen 

Stk. 1. Beslutning om opløsning af landsforeningen skal vedtages på 2 på hinanden 

følgende landsmøder, der skal afholdes med mindst 2 og højst 6 måneders 

mellemrum. 

Stk. 2. Opløsning er vedtaget, når 2/3 af de fremmødte har stemt for på begge 

landsmøder. 

Stk. 3. Opløsningen gennemføres af et likvidationsudvalg, bestående af en revisor, en 

advokat og en af de stemmeberettigede ved landsmødet. Udvalget vælges af det sidste 

landsmøde. 

Stk. 4. Samtidig træffes der beslutning om anvendelse af landsforeningens midler til 

fremme af landsforeningens formål eller dermed beslægtede almennyttige formål. Et 

likviditetsprovenu eller overskud skal ved opløsning tilfalde en anden forening mv., 

som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land. 

 

 

§ 18 Ikrafttræden 

Denne vedtægt erstatter Dansk Epilepsiforenings vedtægt af 23. maj 1992. 

Vedtægten er vedtaget på landsforeningens landsmøde den 28. oktober 2000 og træder 

i kraft straks.   

 

Ændret som følge af vedtagelse på landsmøde den 5. juni 2004.  

 

Ændringer om Dansk Epilepsiforenings struktur, der er vedtaget på landsmødet den 5. 

august 2006 træder i kraft den 1. januar 2007. Andre ændringer træder i kraft straks. 
 

 Ændret som følge af landsmødets beslutning den 31. maj 2008. 

 

 Ændret som følge af landsmødets beslutning den 29. maj 2010. 

 

 Ændret som følge af landsmødets beslutning den 12. maj 2012. 

  

 Ændret som følge af landsmødets beslutning den 10. maj 2014. 

  

 Ændret som følge af landsmødets beslutning den 28. maj 2016 


