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Referat fra forretningsudvalgsmøde  

12.-13. juni 2017 
 
 

Mødestart mandag kl. 11.30. 
 
Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Peter Balle, Peter Vomb, Lene Sahlholdt 
(deltog tirsdag) 
 
Fra kontoret: Per Olesen (referent), Finn Obbekær (deltog under punkt 7) 
 
Fraværende med afbud: Lene Sahlholdt (mandag; deltog i mødet tirsdag) 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

- Formanden nævnte indledningsvist, at udsatte drøftelserne omkring dagsordenpunkt 6, 7 
og 10 af hensyn til Lene Sahlholdt blev udsat til tirsdagens møde.  
 
Punkt 14 udsættes til et senere møde. 

 
Beslutning: 

- Dagsorden godkendt med ovenstående bemærkninger. 
 
 

2. Siden sidst – opfølgning på beslutningerne 
 
Angående ”Mål- og strategiplan 2016 – 2018”; en status:  

- ”Drøftelserne om en ny politisk handlingsplan fortsætter ud fra (ovenstående) 

overvejelser, og formand og direktør laver en tids- og procesplan, som fremlægges på det 

førstkommende forretningsudvalgsmøde. 

Et enigt forretningsudvalg indstiller til hovedbestyrelsen, at Epilepsiforeningen laver to 

kampagner sammen med AllEars i 2017: en standard telemarketingkampagne for omkring 

1.000 medlemmer (afvikles omkring april/maj måned) samt en genhvervningskampagne. 

Dette indarbejdes i budgetforslaget. 

Forretningsudvalget fandt oplysningerne fra AllEars om andre kampagneerfaringer 

interessante, og drøfter emnet videre på kommende møder. ” 

o Status: Handlingsplanen udsættes til drøftelse på førstkommende 
forretningsudvalgsmøde i marts. De videre drøftelse om AllEars 
kampagneerfaringerne dagsordensættes på et senere tidspunkt. 
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 Ny status: Se dagsordenpunkt 7 

 
Ang. arbejdet med ”ydelseskatalog”: 

o Status: Grundet det betydelige arbejdspres fra andre uopsættelige opgaver og en 
langtidssygemelding, er der fortsat ikke noget udkast færdigt.  

 Ny status: Se punkt 14 
 

Ang. fremtidig kredsøkonomi: 
o Status: Udsættes pga. massiv dagsorden til drøftelse på et senere 

forretningsudvalgsmøde. Der er brug for god tid til denne snak, da mange 
forskellige elementer skal gennemdrøftes, før der kan fremlægges en endelig 
indstilling til drøftelse og beslutning i hovedbestyrelsen. 

 Se dagsordenpunkt 10 
 

Ang. organisationsproces: 
o Status: Udsættes pga. massiv dagsorden til drøftelse på næste 

forretningsudvalgsmøde. Der er brug for god tid til denne snak, da mange 
forskellige elementer skal gennemdrøftes, før der kan fremlægges en endelig 
indstilling til drøftelse og beslutning i hovedbestyrelsen. 

 Se dagsordenpunkt 6 
 
Ang. fordelingsnøglen for udlodningsmidlerne i Danske Handicaporganisationer:  

o Epilepsiforeningens forretningsudvalg støtter en videreførelse af den eksisterende 
fordelingsnøgle. 

 Status: Indstillingen er meddelt DH´s direktør 

 
Ang. opfølgning på kredsgenerelforsamlingerne: 

o Kreds Sydvestjylland meddeles dispensation fra vedtægternes regler for 
bestyrelsesstørrelse.  

 
Dog bedes kredsen sikre, at det i tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er 
formanden, hvis stemme afgør udfaldet.  

 
o Kreds Midtsjælland meddeles dispensation fra vedtægternes regler for 

bestyrelsesstørrelse. Der udpeges samtidig formel støtte i form af Berit Andersen. 
 

o Kreds København har aktuel støtte. Denne fortsættes indtil videre i form af Lone 
Nørager Kristensen. 

 

o Kreds Nordjylland støttes indtil videre af Lone Nørager Kristensen. Og i fald, at der 
ikke kan vælges en fuldtallig bestyrelse, meddeles kredsen forlods dispensation fra 
minimumsantallet. 

 Status for alle ovennævnte punkter ang. dispensation og støtte: Iværksat 
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o Forespørgslen fra Kreds Sydvestjylland: Flertallet af Forretningsudvalget beslutter at 
invitere formand og næstformand i Kreds Sydjylland, Kreds Midtsjælland, Kreds 
København og Kreds Nordjylland, for at de nye bestyrelser kan komme godt i gang. 

 Status: Iværksat. 
 

o Kredsene får fremadrettet tilbud om, at bogholder Janni Bagge fungerer som 
revisor. Der træffes først beslutning senere angående evt. kredsbetaling for 
servicen; det vil ske i forbindelse med gennemdrøftelsen af kredsøkonomien og 
”ydelseskataloget”. 

 Status: Foreløbigt har ingen kredse forespurgt Janni Bagge.  
 

o Forretningsudvalget finder derudover, at alle kredse fremadrettet bør bruge samme 
regnskabsskabelon. Der skal iværksættes kursusvirksomhed i den forbindelse, så 
det kan iværksættes fra 1. januar 2018.  

 Status: Der stiles så vidt muligt efter at indarbejde et tilbud om et kursus i 
sammenhæng med hovedbestyrelsesmødet i november, hvor det er tanken, 
at flest mulige frivillige gerne skulle deltage.  
 
Derudover skal Janni Bagge mødes med Line Mürer, som har udarbejdet en 
Excel-opsætning, der aktuelt bruges af Epilepsiforeningen Vestsjælland, og 
som kredsen synes er rigtig fin og nem at arbejde med. 
 
På baggrund af mødet mellem Line og Janni, skal der udarbejdes et endeligt 
forslag til kurset. 

 

o Forretningsudvalget beslutter, at Kreds Nordjyllands ekstraordinære 
generalforsamling afvikles d. 4. april. Indkaldelsen udsendes hurtigst muligt. 

 Status: Iværksat 

 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
 
Der henstilles til at punktet ”Siden sidst” generelt gøres så overskuelig som muligt.  
 
Derudover opfordrede udvalget til, at foreningen i næste nyhedsbrev nævnte muligheden for, at 
Janni Bagge fungerer som revisor for kredsene. 

 
 
3. Budgetopfølgning 
 
Sagsfremstilling: 
Budgetopfølgningen udviser et underskud på kr. 842.477 kr. pr. 30/4-2017. 
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Underskuddet på dette tidspunkt af året afspejler dels markant færre arveindtægter i forhold til 
sidste år på samme tidspunkt, og dels den fortsatte situation med de manglende tipsmidler 
(udlodningsmidler). Det er midler, som forventeligt kommer til udbetaling primo juni måned. 
 
Det skal i denne sammenhæng også nævnes, at direktøren har fået en henvendelse om, at 
Epilepsiforeningen har udsigt til at blive betænkt i en kommende ny arvesag. Denne vil forventeligt 
– efter advokatens udsagn - medføre en betydelig indtægt til foreningen.  
 
Bilag: 

 3.1 Budgetopfølgning pr. 30/4-17 

 3.2 Noter til budgetopfølgning 

 3.3 Oversigt over fonde og legater 
 

Indstilling: 
Til orientering, drøftelse og beslutning. 
 
Drøftelser: 
Der var enkelte spørgsmål af afklarende karaktér. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 

 
 
4. Mål- og strategiplan 2016 - 2018; en status  

Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes efter vanlig praksis drøfte status for ”Mål- og strategiplan 2016-2018”. 

Bilag: 

 4.1 Mål- og strategiplan 2016-2018 

 4.2 Medlemsudvikling 2014-2016  

 4.3 Medlemsudvikling pr. kreds  
 

Indstilling: 
Til orientering og drøftelse. 
 
Drøftelser: 
Formanden gennemgik status for udviklingen, som på alle de udvalgte parametre skrider i den 
ønskede retning.  
 
Berit Andersen opfordrede i sammenhæng med gennemgangen til, at alle kredse opretter åbne 
Facebookgrupper. Det gør delingen af opslag langt nemmere, og er derudover også generelt mere 
”brugervenligt” overfor medlemmerne. Baggrunden for opfordringen var, at hun i forbindelse med 
deling af et aktivitetsopslag havde konstateret, at der fortsat var enkelte kredse som arbejder med 
lukkede grupper.  
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Beslutning: 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Forretningsudvalget beder derudover om, at der dagsordensættes et Twitter-kursus af Per Vad til 
næste møde. 
 
 

5. Ansøgning til Aktivitetspuljen fra Epilepsiforeningen Østjylland samt 
Epilepsiforeningen Sydjylland 

 
Sagsfremstilling: 
Kredsen i Østjylland har fremsendt en ansøgning om et økonomisk tilskud fra Aktivitetspuljen til 
dækning af udgifter forbundet med en tur til Randers regnskov.  
 
Kredsen i Sydjylland har mundtligt fremsat ønske om støtte til en kommende motionsaktivitet. Der 
vil til mødet ligge en skriftlig motiveret ansøgning fra kredsen. 
 
Bilag: 

 5.1 Ansøgning om tilskud til Randers regnskov 
 5.2 Budget Randers regnskov 

 5.3 Ansøgning fra Sydjylland 

 
Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning.  
 
Drøftelser: 
Forretningsudvalget drøftede indledningsvist, at der generelt mangler retningslinjer for uddeling af 
midler fra aktivitetspuljen. Dette er en udfordring både for kredsene og for udvalget. 
 
Beslutning: 

- Ang. Østjylland: 
o Et enigt forretningsudvalg bevilger 2.500 kr. til aktiviteten.  

 Begrundelse: Det er forretningsudvalgets umiddelbare opfattelse, at 
kredsen godt kan bære en vis egenbetaling på aktiviteten deres formue 
taget i betragtning. 

 
Der er heller ikke tale om en egentlig nyskabende aktivitet, men som en 
opmuntring for det gode initiativ bevilges halvdelen af det ansøgte. 

 
- Ang. Sydjylland: 

o Et enigt forretningsudvalg bevilger det ansøgte beløb på i alt 10.000 kr.  
 Begrundelse: Kredsen – som er nystartet - har ingen formue af betydning, og 

aktiviteten er derudover af nytænkende karakter. 
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- Der bedes udarbejdes oplæg til retningslinjer for uddeling fra aktivitetspuljen. Udkastet 
forelægges på førstkommende forretningsudvalgsmøde med henblik på efterfølgende 
indstilling til hovedbestyrelsen. 
 
Behovet skal også ses i lyset af de tanker, der ligger for puljens fremtid i øvrigt. (se 
beslutningen under punkt 10) 

 
 
6. Organisationsprocessen – videre herfra… 
 
Sagsfremstilling: 
Foreningen skal have formet en proces frem mod det endelige beslutningsgrundlag, som skal 

fremlægges til landsmødet i 2018. 

Forretningsudvalget bedes drøfte status for det hidtidige forløb, samt hvilke konkrete forslag, der 

evt. skal indstilles til hovedbestyrelsen – og som herefter skal behandles nøjere frem mod 

landsmødet.  

Landsformanden og direktøren vil komme med et mundtligt oplæg til drøftelsen. 

Bilag: 

 6.1 Referat fra kredsmøderne 
 

Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning.  

 
Drøftelser: 
Formanden og direktøren gennemgik et baggrundsoplæg, som forretningsudvalget herefter 
drøftede ud fra. 
 
Hovedsynspunkterne fra debatten er følgende: 

- Der var enighed i udvalget om, at der bør arbejdes hen imod en struktur, som ændrer 
hovedbestyrelsens fremtidige funktion, så der fremadrettet sikres en mere dynamisk 
inddragelse, samtidig med, at vi tager afsæt i den praksisvirkelighed foreningen i øvrigt står 
i, når vi taler beslutningshastighed.  
 
Der er brug for den epilepsi-viden hovedbestyrelsen har, og der er brug for i højere grad at 
drøfte enkeltemner med hovedbestyrelsen. 

 
- Forretningsudvalget støttede op bag et forslag om at sende formand og direktør på 

roadshow til kredsbestyrelserne og ungdomsudvalget i årene mellem landsmøderne.  
 

- Forretningsudvalget støtter, at der arbejdes med at stifte en pris for ”Årets 
epilepsiinitiativ”, hvor foreningen anerkender en helt særlig indsats ude i landet blandt 
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fagfolk (det kan eksempelvis være på sygehuse, bosteder, jobcentre eller andre steder der 
har gjort noget helt særligt for epilepsiområdet…). 
 

- Forretningsudvalget støtter op bag ønsket om en oprustning af kontakten til 
Epilepsiforeningens tillidsvalgte i eksterne sammenhænge (eksempelvis i Danske 
Handicaporganisationer, Danske Patienter og andre steder). 
 

Det bør i denne sammenhæng så vidt muligt indarbejdes i de allerede planlagte aktiviteter 

(eksempelvis til landsmøde, hovedbestyrelsesmøder eller andet) 

 

- Forretningsudvalget ønsker at påtage sig opgaven med at udarbejde konkrete 
vedtægtsforslag frem mod landsmødet 2018 på baggrund af de drøftelser og beslutninger, 
som træffes i hovedbestyrelsen. 
 
I den her forbindelse påtænker forretningsudvalget at spørge Ellen Marie Sørensen fra 
Epilepsiforeningen Østjylland, om hun vil levere sparring undervejs i processen, for at 
kvalificere og sikre den juridiske holdbarhed af forslagene i forbindelse med 
fremlæggelsen.  
 

- Konkrete vedtægtsforslag på nuværende tidspunkt: (i overskrifter) 
o Fusion af kreds- og landsforeningsvedtægt, så foreningen kun har ét vedtægtssæt. 
o Ny formålsparagraf som matcher linjen tilbage fra medlemsundersøgelsen. 
o Indsætte ordet ”Kreds” i titlen på kredsforeningsnavnet. 
o Hvem kan fremsætte forslag? Gennemdrøftes en gang mere.  
o Taleretten for observatører i hovedbestyrelsen og/eller på landsmødet 

gennemdrøftes.  
o Indhold af eksklusionsbestemmelsen gennemdrøftes igen med henblik på blandt 

andet at sikre, at samarbejdsforpligtelsen i tilfælde af konflikter tydeliggøres. 
o Mulighed for frivillig sammenlægning af kredse  

 
Beslutninger: 
Forretningsudvalget arbejder videre ud fra de faldne kommentarer og drøftelser frem mod 
hovedbestyrelsesmødet i september. 
 
Der stiles mod, at et samlet vedtægtsforslag foreligger til hovedbestyrelsesmødet til november. 
 
 

7. Status for det interessepolitiske arbejde; herunder forslag til indholdsdrøftelse 
for arbejdet med en ny politisk handlingsplan 

 
Sagsfremstilling: 
På mødet den 23. marts 2017 drøftede og vedtog forretningsudvalget den forestående proces for 

arbejdet med en ny politisk handleplan til vedtagelse på landsmødet i 2018.  
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Den nye politiske handleplan formes i et begrænset antal generelle temaer med underliggende 

programmer.  

Det vurderes hensigtsmæssigt, at der stiles efter, at den politiske handleplan bliver en integreret 

del af Epilepsiforeningens Mål- og strategiplan – dette af hensyn til overblik og systematisk 

løbende opfølgning. I givet fald dette besluttes, vil den politiske handleplan dermed gælde for en 

2-årig periode.    

Første udkast til ”brutto-temaer” behandles på forretningsudvalgets møde den 12.-13. juni 2017.  

Hovedbestyrelsen drøfter herefter på dets møde den 30. september de generelle temaer, samt 

hvordan kredsbestyrelserne aktivt inddrages i udformningen af underliggende programmer på et 

møde den 11. november 2017.  

I denne sammenhæng gives samtidig en orientering og status om foreningens aktuelle arbejde 

med et løft af epilepsiområdet.  

Opsamlende kan det derfor anføres, at forretningsudvalget bedes beslutte indstilling om følgende: 

 Epilepsiforeningens politiske handleplan bliver en del af Mål- og strategiplanen  

 Forretningsudvalget drøfter vedlagte (bilag) oplæg til temaer i politisk handleplan 2018 - 

2020  

 Indstiller temaer til videre behandling i hovedbestyrelsen 

Politisk konsulent Finn Obbekær deltager under denne drøftelse. 
Bilag:  

 7.1 Bilag Epilepsiforeningens politiske handleplan 2018 - 2020 
Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning. 

 
Drøftelser: 
Formanden indledte kort med at ridse afsættet for drøftelsen op. Finn Obbekær gennemgik 
herefter status på de igangværende politiske sager: 
 

- Borgerstyret Personlig Assistance: Sagen forventes at blive afgjort ultimo august. Der er 
positive politiske signaler, men endnu intet endeligt resultat. 
  

- Medicinsk cannabis: Forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis er nu sendt i 
høring med høringsfrist 4. august. Det er et noget pudsigt udformet lovforslag, da det stort 
set alene behandler de rent tekniske aspekter omkring produktion og salg af medicinsk 
cannabis. Der står ikke umiddelbart noget omkring hverken ordinationsliste eller 
medicintilskud; dette udmøntes i en senere vejledning (Note: Vi har hørt at udkastet til 
vejledningen kommer ultimo juni) 
 

Der er til gengæld pænt ”hul igennem” til enkelttilskud på magistrelt fremstillet medicinsk 
cannabis. Foreløbigt er 18 patienter bevilget enkelttilskud fra Lægemiddelstyrelsen, og der 
er ikke givet nogen afslag endnu. 
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Forretningsudvalget drøftede i den her forbindelse, at det var meget vigtigt, at 
Epilepsiforeningen er tydelige i kommunikationen til foreningens medlemmer, at det er 
uacceptabelt, at enkeltpersoner bruger foreningens medier til meget konkrete 
behandlingsanvisninger. 
 
Landsformanden vil derfor i et kommende debatindlæg skærpe tonen og ridse foreningens 
holdninger op.  
 

- Løft af epilepsiområdet: Epilepsinyhedsbrevet er på gaden med nogle – meget - markante 
udsagn fra en række fagfolk. Det er meget iøjnefaldende, og der skal bestemt arbejdes 
videre med afsæt i deres udmeldinger.  
 
Aktuelt mangler der en endelig tilbagemelding fra Liselott Blixt om det, som blev aftalt på 
mødet med hende. Vi har fået en tilkendegivelse om, at der vil komme svar i løbet af 
indeværende uge.  

 
Herefter tog forretningsudvalget fat på den indledende drøftelse af rammerne og indholdet til en 
kommende ny politisk handlingsplan: 
 
Finn Obbekær gennemgik baggrunden for de foreløbige overvejelser, der ligger bag bilaget i dets 
nuværende form. Alt dette skal ses som en proces, der leder frem mod en endelig vedtagelse af 
handlingsplanen til landsmødet i 2018. 
 
Drøftelserne på dagens forretningsudvalgsmøde handler derfor om at få skåret nogle ”pinde” ud, 
som der efterfølgende skal arbejdes til bunds med. 
 
Et samlet forretningsudvalg tilkendegav enighed i tankerne bag den forelagte ramme med enkelte 
rettelser. De fandt det særligt vigtigt at sikre en bred forståelse i hovedbestyrelsen og blandt 
kredsbestyrelserne for, at foreningen navigerer i en dagligdag, som præges af både reaktiv og 
proaktiv interessepolitisk arbejde.  
 
Forretningsudvalget drøftede herefter konkrete diskussionspunkter til de foreståede 
hovedbestyrelsesmøder; herunder især mødet 10. – 11. november, hvor alle foreningens frivillige i 
kredsbestyrelserne og ungdomsudvalget bliver inviteret med.  
 
Der blev her udvalgt følgende særligt vigtige diskussionspunkter til hovedbestyrelsesmødet: 

- Hvordan nedbryder man barriererne for ”Det gode liv med epilepsi”….? 
- Hvordan løfter man vidensniveauet om epilepsi….? 
- Hvad er ”Den gode udredning og diagnosticering”….? 
- Særlig indsats for pårørende; hvad rykker….? 
- Konsekvenserne af epilepsi, og hvad der kan gøre en forskel i en hverdag med epilepsi …? 
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Beslutning: 
Det indstilles til hovedbestyrelsen, at ovenstående danner basis for de videre drøftelser i 
hovedbestyrelsen.  
 
Oplægget tilrettes derudover ud fra dagens bemærkninger fra forretningsudvalget. 
 
Dagen med hovedbestyrelsen struktureres som udgangspunkt ud fra: 

- Der afvikles et indledende oplæg som et energimæssigt boost og afsæt til dagen. 
- Der afvikles efterfølgende gruppearbejde, som planlægges nøje. 
- Det bør overvejes i detailplanlægningen, om der skal inddrages en ekstern facilitator til 

gruppearbejdet.  
 

 

8. Evaluering af medlemsbladet 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes drøfte medlemsbladet. 
 
Direktøren vil supplere drøftelsen med de overvejelser administrationen har for udarbejdelse af et 
survey blandt foreningens medlemmer, hvor de vil blive spurgt ind til deres oplevelser og ønsker 
med bladet. 
 
Indstilling: 
Til drøftelse 
 
Drøftelser: 
Berit Andersen synes bladet er godt; såvel i forhold til udseende som indhold. Peter Vomb var 
enig; han fandt bladet indbydende og langt bedre end tidligere. 
 
Lone Nørager Kristensen synes også bladet er godt og vedkommende for læseren. 
 
Peter Balle synes, det er en rigtig god idé at arbejde i temaer, så man kommer til bunds i udvalgte 
emner. Det vil være vanskeligt at ramme alle i målgruppen i hvert blad. 
 
Beslutning: 
Forretningsudvalget ser frem til at drøfte resultaterne af medlemssurveyet på et senere møde. 

 
 
9. Analyse af brug af persondata i foreningen 

 
Sagsfremstilling: 
Epilepsiforeningen har afsat midler til investering i et nyt medlems- og økonomistyringssystem.  
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På seneste møde i forretningsudvalget blev det dog besluttet at udskyde indkøbet af dette til 
opstart 1. januar 2019. Dette af hensyn til behovet for først at få overstået en større intern analyse 
af, hvorvidt Epilepsiforeningen samlet set lever op til EU´s persondataforordning. 
 
Direktøren vil orientere om de aktuelle overvejelser og planer på området i den kommende 
periode.  
 
Indstilling: 
Til drøftelse. 
 
Drøftelser: 
Direktøren gennemgik de hidtidige erfaringer han og administrationen havde fået fra en 
møderække i ISOBRO. Det var hans vurdering, at det generelt har betydelig værdi for foreningen. 
 
Der venter et efterår, hvor der dels vil være nogle udvidede kursusaktiviteter via ISOBRO, dels en 
række møder/workshops på kontoret, hvor der skal laves en række analyser af datastrømme i 
foreningen. Det bliver et omfattende arbejde. 
 
Sideløbende hermed er udmøntningen af betænkningen i vedledninger lagt an til at udkomme i en 
lind strøm sidst på året/starten af 2018. Denne tidsramme bekymre lidt, da hele processen i 
forvejen har været forsinket fra Justitsministeriets side. 
 
Derudover oplever direktøren lige nu, at der er et meget stort - og reelt uigennemskueligt - 
marked af forskellige aktører, som aggressivt tilbyder et væld af forløb, software og lignede for at 
sikre, at foreningerne overholder de gældende regler og rammer. Og som en af juristerne sagde på 
et kursus: ”Det her er nok den lovgivning i Danmark som – næst efter færdselsloven – flest 
overtræder.” 
Så vi har en klar udfordring – også i Epilepsiforeningen – som skal løftes. Men også med omtanke, 
og her er medlemskabet af ISOBRO særligt væsentligt. Vi får ualmindelig god og uafhængig 
rådgivning via den kanal. 
 
Der er derudover nogle uformelle tanker i ISOBRO om, at der skal udarbejdes et generelt 
branchekodeks engang i løbet af efteråret. Men der forefindes allerede analyseinstrumenter, som 
kan tages i brug ved gennemgangen af data. 
 
Vi må se fortrøstningsfuldt på, at vi har skubbet processen for indkøb af medlemssystemet. Der vil 
reelt ikke kunne sælges et system mere, som ikke opfylder de krav, der ligger i 
personforordningen. 
 
Foreningen vil sandsynligvis opleve nogle skift omkring både de systemer vi bruger (der skal en 
opgradering til for at kryptere data) samt i forhold til vores nuværende dataudbyder. Men dette vil 
afklares hen over efteråret. 
 
Det er endnu uklart, hvordan foreningen konkret kan gribe en proces an i forhold til kredsene. 
Dette forventer direktøren at have et bud på i forlængelse af kurserne i ISOBRO. 
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Beslutning: 
Redegørelsen taget til efterretning. 
 
I forbindelse med den videre proces, bedes det særskilt belyses, hvilke muligheder der måtte være 
for at svare på medlemsmails via E-post. 
 
 

10.  Kredsøkonomi; fremtid, muligheder og formål… 
 
Sagsfremstilling: 
I forlængelse af en tidligere beslutning bedes forretningsudvalget tage hul på en drøftelse af 
kredsenes fremtidige økonomi.  
 
Heri bedes alle elementer af kredsenes økonomier indgå: 
 

 Kredstilskud; formål og regulering: 
o Kredsenes tilskud er i dag baseret på en model, hvor der kommer et beløb til 

udbetaling to gange årligt, typisk 5. maj og 5. november.  
 

Tilskuddet i maj måned er et fast tilskud, hvor hver kreds får udbetalt 8.000 kr. 

November-tilskuddet beregnes derimod ud fra kredsenes medlemstal efter 

følgende model:  Kredsens medlemstal x 250 og så 10% af det beløb. Altså 

eksempelvis: 650 medlemmer x 250 = 162.500 x 0.10 = 16.250 kr. 

Udover medlemsfremgang, er der ikke indbygget nogen regulering i den 
nuværende sats.  
 

 Formue; hvor meget og til hvilke formål? 
o Landsforeningen har fået vedtaget nogle vejledende rammer for, hvordan den skal 

håndtere en evt. formue. Skal man have et regelsæt for samme i forhold til 
kredsene? Og i givet fald: hvilke præmisser skulle det bygge på? 
 
Et bud på en vejledende formuegrænse for kredsene kunne eksempelvis ligge 
mellem 75.000 – 100.000 kr.  

 

 Fundraising i kredsene:  
o Hvad ligger i kortene af muligheder – eller det modsatte? Erfaringer med ansøgning 

om § 18 midler; skal vi have samlet erfaringer sammen her? 
 

 Finansiering af store sociale aktiviteter: 
o Skal der kigges på størrelsen af aktivitetspuljen…? Og skal landsforeningen i højere 

grad tage ansvar for større sociale aktiviteter? Og hvad med de små løst 
organiserede interessegrupper; hvordan understøtter vi mere systematisk disse?  



Epilepsiforeningen 
Forretningsudvalget 

Møde den 12.-13. juni 2017 
 

Side 13 af 18 
 

 
Bilag:  

 10.1 Kredsenes formuer 2016 
 

Indstilling: 
Til drøftelse og indstilling til hovedbestyrelsen 
 
Drøftelser: 
Formanden indledte drøftelsen. 
 
Hun fandt generelt, at foreningens nuværende tre store aktiviteter – de såkaldte 
”handicappuljeaktiviteter” – fremadrettet bør finansieres fuldt ud af landsforeningen, fremfor at 
de i dag er bundet op på kredsaktiviteter/kredsmedfinansiering.  
 
Hun forestillede sig, at man fremadrettet årligt bør sikre: 

- Familiesommerlejren 
- Ungdomssommerlejren 
- Days og Karrebæksminde (afholdes på skift) 

 
Derudover kan man med fordel overveje en aktivitet for juniorer; eksempelvis en juniorlejr (en 
teenagelejr med aldersgruppen 12-16 år….). 
 
Der bør også overvejes, at man helt generelt arbejder mere med udviklingen af foreningens 
kursusdel; her kan det eksempelvis med fordel overvejes at arbejde mere med temadage. Vi skal 
generelt sikre det nødvendige fokus på nytænkende aktiviteter som eksempelvis virtuelle 
uddannelsesforløb.  
 
Direktøren nævnede i den sammenhæng, at han var forundret over den mangel på opbakning 
kredsene havde givet til voksenkurset, som Epilepsiforeningen Vestsjælland havde påtaget sig 
gennem de senere år. Der var reelt tale om en aktivitet, som kredsen selv havde løbet i gang og 
selv havde finansieret – uden en krone fra andre kredse. Og i øvrigt også uden, at deres egne 
medlemmer havde deltaget. 
 
Det var direktørens opfattelse, at vi generelt mangler tilbud til voksengruppen, og voksenkurset 
var – i hans øjne – en aktivitet, som lå lige til højrebenet at bakke op bag. Derfor håbede han, at 
nogle af kredsene ville få øjnene op for den værdi som lå i dette kursustilbud, og i højere grad 
fremadrettet bakke op bag.  
 
Disse synspunkter var der opbakning til blandt forretningsudvalgets medlemmer. 
 
Herefter tog man fat på drøftelsen om, hvordan man så vidt muligt fremadrettet sikrer en 
tilskudsstruktur til kredsene, som understøtter en aktivitetstilgang.  
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Der var enighed om, at foreningen med fordel kunne arbejde med en vejledende formuegrænse 
for kredsene – som også er kendt fra landsforeningen. Der er brug for en grundlæggende principiel 
tænkning om, at kredsenes penge skal ud og arbejde for og blandt medlemmerne.  
 
I denne sammenhæng blev det særskilt fremhævet, at indtægter, udgifter og formue omkring 
sommerhuset i Nordjylland ikke bør indgå i en given formuegrænse, da der er tale om en helt 
særlig aktivitet.  
 
Beslutning: 

- Forretningsudvalget indstiller til hovedbestyrelsen, at man fastholder den nugældende 
model for kredstilskud.  
 

- Forretningsudvalget indstiller til hovedbestyrelsen, at der fremadrettet aftales en 
vejledende kredsformuegrænse (fri egenkapital) på 50.000 kr. for kredsene.  

 
Der bør ingen konsekvenser være, hvis kredsen har flere penge. Formuegrænsen skal 
derfor alene fungere som et - klart - signal til de berørte kredse om, at pengene i kredsen 
så vidt muligt skal ud og arbejde for medlemmerne. 
 
Der er al mulig grund til at gå offensivt til værks i en tid, hvor vi ønsker medlemsvækst og 
aktiviteter. Her har kredsene også en vigtig funktion og tilhørende ansvar. 
 
Omvendt er der også brug for, at kredsene kan tænke sig om, og ikke bruge pengene 
uforsvarligt.  

 
- Forretningsudvalget indstiller, at aktivitetspuljen hæves i forbindelse med 

budgetlægningen for 2018, og der skal udarbejdes kriterier for uddelinger fra puljen. Igen 
for at understøtte aktivitetstænkningen i foreningen og for at opmuntre til nyskabende 
aktiviteter. (Note: se punkt 5) 
 

- Handicappuljeaktiviteterne samt foreningens kursusaktiviteter bør fremadrettet 
finansieres fuldt ud af landsforeningen.  
 

 

11.  Dagsorden til hovedbestyrelsesmødet d. 30. september  
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes drøfte dagsordenen igennem til førstkommende 
hovedbestyrelsesmøde. 
 
Opsummerende vil hovedbestyrelsesmødet blive afviklet lørdag d. 30. september i tidsrummet 
11.30 – 16.00. 
 
Foreløbige punkter til dagsordenen er: 

1. Godkendelse af dagsorden 
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2. Siden sidst 

3. Budgetopfølgning 

4. Mål- og strategiplan 2016 - 2018; en status 

5. Indledende drøftelse af handlingsplan  

6. Status for det politiske arbejde 

7. Epilepsikonference og landsmøde 2018 

8. Status for arbejdet med EU´s persondataforordning 

9. Epilepsidagen 2018/Hjerneuge i uge 11 

10. Foreløbige budgetovervejelser for 2018 

11. Orienteringer 

12. Eventuelt 

 
Indstilling: 
Til drøftelse. 

 
Beslutning: 
Taget til efterretning.  
 
 

12.  DH´s repræsentantskabsmøde samt kommende handlingsplan 
 
Indstilling: 
Forretningsudvalget bedes drøfte det kommende repræsentantskabsmøde i DH; herunder det 
foreliggende forslag til handlingsplan. 
 
Formand og direktør ser gerne, at Epilepsiforeningen afleverer et høringsbidrag til 
handlingsplanen, så det tydeliggøres, at DH også i høj grad bør samarbejde med 
medlemsorganisationerne omkring opgaveløsningen. 
 
Høringsfristen er 19. juni. 
 
Forretningsudvalget bedes derudover beslutte, hvem fra udvalget som deltager udover formand 
og direktør. 
 
Bilag: 

 12.1 Forslag til handlingsplan for DH 2018 - 2021 
 
Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning. 
 
Drøftelser: 
Formanden redegjorde for hendes overvejelser omkring DH og baggrunden for, at hun ikke 
ønskede genvalg til forretningsudvalget. Hun oplever, at der er meget markant forskel på at være 
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forretningsudvalgsmedlem i DH i dag i forhold til tidligere, og at møderne i høj grad er lagt an som 
orienteringsmøder.  
 
Det skønnes, at foreningen aktuelt vil få et klart større udbytte af at bruge noget interessepolitisk 
krudt via Danske Patienter, selvom dette er et langt snævrere felt. 
 
Derudover drøftede forretningsudvalget DH´s kommende handlingsplan for 2018-2012, som 
aktuelt er ude i høring. 
 
Beslutning: 

- Berit Andersen deltager sammen med Per Olesen i det kommende 
repræsentantskabsmøde i DH.  Lone Nørager Kristensen deltager som 
forretningsudvalgsmedlem i DH. 
 

- Epilepsiforeningen udarbejder et høringssvar i forbindelse med handlingsplanen, hvor vi 
understreger vigtigheden af samarbejdet med medlemsorganisationerne, og at vi gerne ser 
dette udmøntet i handlingsplanen. 
 

Der var ellers enighed om, at de udvalgte emner i handlingsplanen var fornuftige (og reelt 
forventelige…) 

  
 

13.  Næste års Epilepsidag samt Hjerneuge 
 
Indstilling: 
Forretningsudvalget bedes tage en indledende drøftelse af næste års Epilepsidag samt 
Hjerneugen, så vi af hensyn til planlægning i såvel landsforening som kredse, kan være ude i god 
tid med overvejelser om aktiviteterne.  
 
Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning 
 
Drøftelse: 
Der var enighed i forretningsudvalget om, at det var en super god oplevelse at se alle de tiltag og 
arrangementer, som blev afviklet såvel i tilknytning til Epilepsidagen og Hjerneugen.  
 
Herefter drøftede man mulige scenarier for 2018. Landsformanden havde en idé, som alle fandt 
spændende. Hun vil derfor forfølge idéen i den kommende tid for at afklare mulighederne for at 
gennemføre det i praksis. 
 
Beslutning: 
Forretningsudvalget opfordrer allerede nu kredsene til at tænke godt over mulige 
emner/aktiviteter til næste års epilepsidag.  
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Derudover skal der arbejdes videre med at konkretisere projekttanker for landsforeningen på 
såvel Epilepsidagen som Hjerneugen. Dette skal intensiveres frem til budgetlægningen. 

 
 
Beslutning: 
Drøftes videre på næste møde. 
 
 

14.  Ydelseskatalog 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes drøfte forslag til ydelseskatalog for kredsene. 

 
Bilag: 

 14.1 Udkast til ydelseskatalog 
 
Indstilling: 
Til drøftelse og indstilling til hovedbestyrelsen. 
 
Beslutning: 
Udsat til et senere møde. 
 
 

15.  Orienteringer 
 
Sagsfremstilling: 
Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering fra formanden, næstformanden, medlemmer 
af forretningsudvalget og direktøren. 
 

- Formand: 
o Kirsten Nielsen er aktuelt hjemme, men rejser til Uganda senere på året. Det giver 

nogle udfordringer i forhold til ESAU, men det arbejdes der aktuelt med. 
 

o Der pågår en evaluering af det nye Uganda-projekt med henblik på endelig 
godkendelse.  

 

Det store projekt evalueres sandsynligvis efter samme model som sidst. Det stiles 
efter evaluering i november måned. 

 

o Danida har ikke meldt ud, at man ”lukker” for Uganda som landepartner. Der kan 
derfor vise sig nogle muligheder for at fortsætte indsatsen. 

 
- Næstformand: 

o Har været involveret i en ny tilladelse til operation via callosotomirådet. 
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- Direktør: 

o VBS: Der blev orienteret om status for samarbejdet med Region Sjælland i forhold 
til Danske Regioners projekt om værdibaseret styring på epilepsiområdet. 
 

o Status på kontoret: Kontoret har fortsat en langtidssygemelding. 
 

o Ferielukning: Direktøren sender skrivelse til kredsene en af de nærmeste dage 
omkring kontorets ferieafvikling. 

 
 
16.  Eventuelt 
 
Intet. 

 
 

Mødet sluttede kl. 14.45 
 


