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Referat fra forretningsudvalgsmøde  

18.-19. september 2017 
 

 
Mandag d. 18. september kl. 10.30 – 17.00 - deltagere: 
Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Peter Vomb, Lene Sahlholdt, Peter Balle (fra 12.30) 
Fra landskontoret: Janni Bagge til klokken 15.30; herefter Per Olesen.  
 
Tirsdag d. 19. september kl. 10.30 – 15.30 - deltagere: 
Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Peter Vomb, Lene Sahlholdt, Peter Balle  
Fra landskontoret: Per Olesen.  
 
Mandagsmødet blev indledt et ”twitter-kursus” ved kommunikationsmedarbejder Per Vad. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning: 

- Dagsordenen tilføjes et nyt punkt til beslutning,, da næstformand Berit Andersen ønsker at 
deltage i KL´s handicap- og psykiatrikonference. 
  

- Med denne tilføjelse blev dagsordenen godkendt. 
 
 

2. Siden sidst – opfølgning på beslutningerne 
 
Beslutning ang. revisorposten  

- Derudover opfordrede udvalget til, at foreningen i næste nyhedsbrev nævnte muligheden 
for, at Janni Bagge fungerer som revisor for kredsene. 

o Status: Udsendes direkte til kredsene sammen med rykker ifht. novembermødet og 
aktivitetsindstikket (umiddelbart efter drøftelserne på dette 
forretningsudvalgsmøde) 

 
- Forretningsudvalget beder derudover om, at der dagsordensættes et Twitter-kursus af Per 

Vad til næste møde. 
o Status: Afvikles d.d. 

 
Beslutning: ang. aktivitetpuljen 

- Der bedes udarbejdes oplæg til retningslinjer for uddeling fra aktivitetspuljen. Udkastet 
forelægges på førstkommende forretningsudvalgsmøde med henblik på efterfølgende 
indstilling til hovedbestyrelsen. 

o Status: Se punkt 12 
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Beslutninger: ang. organisationsprocessen: 

- 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. 

o Status: se punkt 5 
 
Beslutning ang. medlemssurvey: 
Forretningsudvalget ser frem til at drøfte resultaterne af medlemssurveyet på et senere møde. 

o Status: Se punkt 10 
 

Beslutning deltagelse i DH´s repræsentantskabsmøde: 
- 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. 

o Status: Peter Vomb deltager i repræsentantskabsmødet stedet for Berit Andersen. 
Derudover kan vi konstatere, at der har været god gennemslagskraft af det 
fremsendte forslag, da handlingsplanen efterfølgende er blevet strammet markant 
op i teksten omkring samarbejdet med medlemsorganisationerne. 

 
Beslutning:  
Taget til efterretning. 
 
 

3. Budgetopfølgning 
 
Sagsfremstilling: 
Budgetopfølgningen udviser et underskud på kr. 465.126 pr. 31/7-2017. 
 
Der forventes i nær fremtid udbetaling fra en verserende arvesag som hastigt nærmer sig sin 
afslutning; beløbsmæssigt i omegnen af 400.000 kr. Hertil skal tilregnes at udviklingen omkring 
fundraisingen fra fonde forløber bedre en forudsat i budgetudkastet.  
 
Alt i alt er det direktørens og landsformandens opfattelse, at udviklingen forløber tilfredsstillende, 
når man samtidig vurderer det i lyset af det nuværende aktivitetsniveau, samt den 
principbeslutning man har truffet omkring egenkapital.  
 
Bilag: 

 3.1 Budgetopfølgning pr. 31/7-17 

 3.2 Noter til budgetopfølgning 

 3.3 Oversigt over fonde og legater 
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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 2016-2018  

 4.3 Medlemsudvikling pr. kreds  
 

Indstilling: 
Til orientering og drøftelse. 
 
Drøftelser: 
Landsformanden gennemgik slavisk status for handlingsplanen.  
 
Man fulgte spændt om man kunne se en effekt på medlemsvæksten i tilknytning til det nye 
initiativ i Sydjylland, hvor kredsen havde været meget aktive og synlige i forbindelse med ”Stafet 
for Livet”. 
 
Derudover orienterede landsformanden om den igangværende opgraderingskampagne via AllEars. 
 
Beslutning: 

- Der mangler at blive fulgt op omkring handlingsplanens tanker omkring foreningens 
rådgivningsfunktion. Dette dagsordensættes på næste forretningsudvalgsmøde.  
 

- Informationsmøderne annonceres a.s.a.p. via hjemmesiden. 
 
Orienteringen taget til efterretning i øvrigt. 
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5. Organisationsprocessen – videre herfra… 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget tog på det seneste møde en drøftelse af de forskellige mulige veje for 

foreningen, som kunne danne afsæt for en kommende handlingsplan.  

Denne drøftelse fortsættes, og nu går udvalget specifikt i gang med at finpudse og konkretisere 

såvel vedtægtsforslag samt andre drøftelser til indstilling til førstkommende 

hovedbestyrelsesmøde. 

Opsummerende synspunkter fra sidst angående organisationsproces og vedtægtsovervejelser:  

- Der er enighed i forretningsudvalget 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 støtter 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 
fagfolk; det kan eksempelvis være på sygehuse, bosteder, jobcentre eller andre steder. 
 

- 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 Kaae 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. 
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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 at sikre, 

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

 
Bilag: 

 5.1 Landsvedtægt 

 5.2 Kredsvedtægt 
 
Indstilling: 
Til drøftelse og indstilling til hovedbestyrelsen.  
 
Drøftelser: 
Forretningsudvalget tog fat på en konkret udmøntning af ovenstående vedtægtsforslag. Dette 
arbejde fortsættes i den kommende tid, med henblik på et konkret forslag til mødet i november – 
forudgået af en kvalitetssikring af Ellen Marie Kaae, 
 
Beslutning: 
Forretningsudvalget indstiller ovenstående til drøftelse i hovedbestyrelsen, med henblik på 
endelig beslutning på hovedbestyrelsesmødet i november.  
 
 

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

 
Sagsfremstilling: 
Landsformanden gennemgår status for de aktuelle politiske sager.  
 
Bilag:  

 6.1 Bilag Epilepsiforeningens politiske handleplan 2018 - 2020 
 

Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning. 
 
Drøftelser: 
Finn Obbekær deltog under drøftelsen og gav en indledende orientering om status for de 
igangværende sager: 
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Den politiske satsning:  
Det fylder meget på kontoret og vil vedblive med det i den kommende tid, da vi nærmer os nogle 
beslutninger og aktiviteter som skal udmøntes.  
 
Medicinsk cannabis: 
Der er fortsat ikke nogen afklaring af den nærmere praktiske udformning af lovgivningen på 
forsøgsordningen, der træder i kraft 1. januar 2018. 
 
Der er planlagt to info-møder om emnet i København og i Aalborg, og derudover skal der på 
førstkommende møde i hovedbestyrelsen være en temadrøftelse af emnet. Vi følger sagen tæt. 
 
BPA (Borgerstyret Personlig Assistance): 
Der er manglende hjemmel til overvågning efter paragraf 95; og det er blevet en udfordring for 
nogle medlemmer efter en landsretsdom. Foreningen har været særdeles aktiv omkring 
problemstillingen, og har en god dialog med politikere tæt på beslutningerne. Senest har vi været 
til møde med Børne- og socialminister Mai Mercado, hvor situationens uholdbarhed igen blev 
omtalt. 
 
Vi var oprindeligt stillet en løsning i sigte ved udgangen af august måned. Dette er fortsat 
uafklaret. Den store udfordring er økonomien i ordningen.   
 
Handicapbetinget forskelsbehandling: 
Lovforslaget er undervejs; men der er klare mangler til det foreliggende forslag. DH har meldt ud 
at det er ”en ommer”. 
 
Herefter drøftede forretningsudvalget det videre arbejde med den kommende politiske 
handlingsplan for årene 2018-2020; et emne som vil fylde meget på hovedbestyrelsesmødet i 
november, hvor alle kredsbestyrelserne og ungdomsudvalget er inviteret med. 
 
Der var enighed om at der skal stiles efter et godt og velstruktureret mødeforløb, hvor der laves 
rum for en god og ordentlig diskussion. 
 
Der vil være behov for at blande deltagerne, og forretningsudvalget vil spille en central rolle som 
tovholdere i gruppearbejdet suppleret af Finn Obbekær og Per Olesen. 
 
Beslutning: 
Der arbejdes videre med konkretisering af dagen. 
 
 

7. Foreløbige budgetovervejelser for 2018 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes tage en indledende drøftelse af budgetovervejelserne for 2018. 
Landsformanden og direktøren vil indledningsvist komme med nogle betragtninger om budget 
2018. 
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Bilag: 

 7.1 Foreløbigt budgetudkast 2018. 
 

Indstilling: 
Til drøftelse og indstilling til hovedbestyrelsen. 
 
Drøftelser: 
Landsformanden gennemgik slavisk budgetudkastet, og svarede på enkelte afklarende spørgsmål 
undervejs. 
 
Enkelte budgetlinjer blev hævet med baggrund i konkrete overvejelser. 
 
Beslutning: 
Det tilrettede budget indstilles til indledende drøftelse på førstkommende hovedbestyrelsesmøde 
i september med henblik på senere endelig vedtagelse på hovedbestyrelsesmødet i november. 
 
 

8. Analyse af brug af persondata i foreningen 
 

Sagsfremstilling: 
Direktøren vil orientere om de aktuelle overvejelser og planer på området i den kommende 
periode.  
 
Indstilling: 
Til drøftelse. 
 
Drøftelser: 
Direktøren orienterede om status for sagen; der skal være kursus i Danske 
Handicaporganisationer. Derefter skal der planlægges en plan for den videre aktivitet i foreningen. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
 
 

9.  Forespørgsel om oprettelse af Facebook-gruppe for børn, der er pårørende 
 

Sagsfremstilling: 
Kontoret har modtaget en henvendelse som forretningsudvalget bedes drøfte både indholdet af, 
samt rækkevidden af – noget som samtidig skal ses i lyset af de igangværende drøftelser af,  
hvordan vi generelt understøtter en stadig stigende gruppe af forskellige meget målrettede 
initiativer og diagnosegrupper.  
 
Henvendelsen er som følger: ”Vi er en gruppe, som i Facebook gruppen "Voksne med epilepsi" har 
en snak om, hvorvidt der findes en Facebook gruppe for børn og unge med epilepsiforældre. 



Epilepsiforeningen 
Forretningsudvalget 

Møde den 18.-19. september 2017 
 

Side 8 af 15 
 

Umiddelbart findes den ikke og vi tænker, om det kunne være en sag, I som forening, kunne være 
med til at stable på benene? Der er focus på forældre til epilepsiramte børn, men ikke den anden 
vej rundt. Mange især unge vil ikke møde op face to face med deres problematikker men vil gerne 
deltage over nettet.” 
 

Kommunikationsmedarbejder Per Vad har i første ombæring svaret gruppen, at han – naturligvis – 

synes, at sådan en gruppe er god ide, men at han er usikker på, om det er den bedste løsning, at 

Epilepsiforeningen starter en gruppe. Slutteligt er det meldt ud til spørgerne, at vi vil tage det op 

og vende tilbage med et svar. 

Per Vad vil indlede drøftelsen med et bud på, hvilke overvejelser forretningsudvalget bør gøre sig, 

hvis foreningen skal være mere proaktive i den her sammenhæng.   

Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning. 
 

Beslutning: 
- Der sendes en varm tak til initiativtagerne bag forespørgslen. 

 
- Foreningen hjælper gerne med den praktiske oprettelse af gruppen, hvis der er brug for 

det, men det bliver principielt initiativtagerne som selv skal holde gruppen kørende. 
 

- Gruppen vil naturligvis blive omtalt på linje med alle andre grupper i den almindelig 
vidensdeling via hjemmeside, sociale medier etc. 

 
 

10.  Medlemssurvey omkring medlemsbladet ”Epilepsi” 
 
Sagsfremstilling: 
Kontoret har gennem noget tid arbejdet med et kommende medlemssurvey omkring 
medlemsbladet. 
 
Forretningsudvalget bedes drøfte udkastet forud for afsendelse. 
 
Bilag: 

 10.1 Udkast til spørgeskema om medlemsbladet Epilepsi  

Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning 
 
Drøftelser: 
Forretningsudvalget havde en række kommentarer og ændringsforslag til det foreliggende udkast.
  
Beslutning: 
Janni Bagge videregiver kommentarerne til Per Vad, som herefter finpudser surveyet med henblik 
endelig udsendelse. 
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11.  Drøftelse af fundraisingstrategi for platformen ”Betternow” 
 
Sagsfremstilling: 
Direktøren ønsker at forretningsudvalget drøfter fokusområder for indsamlingsplatformen 
”Betternow”, hvorfra Epilepsiforeningen modtager midler fra medlemmer og andre, som ønsker, 
at crowdfunde til specifikke aktiviteter. 
 
Foreningen har ad flere omgange modtaget forespørgsler på, hvilke aktiviteter vi ønsker støtte til, 
og da administrationen samtidig er udfordret på den praktiske håndtering af en efterhånden 
voksende skare af – meget - forskellige indsamlingskanaler, anmoder direktøren om, at 
forretningsudvalget udvælger nogle specifikke emnefelter, som foreningen efterfølgende kan 
melde ud i sammenhæng med fokusområder på Betternow-platformen.  
 
Administrationen har udarbejdet et forslag til tre emnefelter, som tænkes at dække de mest 
alment forekommende indsamlingsbehov. 
 
Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning 
 
Drøftelser: 
Udkastet blev drøftet og tilrettet. 
 
Beslutning:  
Janni Bagge tager rettelserne med til Per Vad, som herefter finpudser det, og får det på 
hjemmesiden. 
 
 

12.  Kriterier for støtte fra aktivitetspuljen 
 

Sagsfremstilling: 
På seneste forretningsudvalgsmøde blev det besluttet, at der skulle udarbejdes nogle kriterier for 
støtte fra aktivitetspuljen, som foreningen har haft gennem en kortere årrække, og som hidtil 
primært har støttet forskellige kredsaktiviteter. 
 
Aktivitetspuljen ligger samtidig i forlængelse af den offensive tilgang foreningen har til 
medlemsvækst og aktiviteter, og hvor puljens støtte kan være med til at understøtte forskellige 
nytænkende aktiviteter. 
 
Et mulig model til kriterier kunne eksempelvis være: 

- Ansøgerkredsen til puljen er: landsforening, kredsforeninger, ungdomsudvalg samt 
diagnosebaserede netværk. Der er en klar forventning til at de diagnosebaserede 
netværksgrupper bør være medlem.  
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- Medlemmer af Epilepsiforeningen informeres særskilt om muligheden for at søge støtte; 
eksempelvis til diagnosebaserede netværk, netværksaktiviteter, informationsaktiviteter 
etc. etc. 
 

- Ved ansøgninger fra Epilepsiforeningens kredse vil formuen indgå i vurderingen før evt. 
bevilling. Dette sker ud fra de principper, som hovedbestyrelsen beslutter omkring 
kredsenes formue. 
 

- Aktiviteterne som støttes skal være åbne for alle foreningens medlemmer landet rundt – 
her dog også eksempelvis diagnose- eller interessegrupper. 
 

- Der bør tilstræbes en egenbetaling i aktiviteterne. 
 

- Der skal aflægges en kort og uformel evaluering af støttede aktiviteter. Her lægges vægt 
på: 

o Deltagerantal 
o Deltagernes oplevelse 
o Arrangørernes oplevelse 

 
Evalueringsskemaer til formålet udarbejdes ad hoc af landskontoret. 

 
- Forretningsudvalget træffer afgørelse om støtten. Såfremt medlemmer af 

forretningsudvalget er involveret i ansøgningen og/eller aktiviteten, er de inhabile i 
beslutningsproceduren. 

 
- Aktivitetspuljen fastsættes for budgetår 2018 til 100.000 kr. 

 
Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning og efterfølgende indstilling til hovedbestyrelsen at aktivitetspuljen 
hæves i forbindelse med budgetlægningen for 2018, og at man vedtager udkast til støttekriterier. 
 
Drøftelser  
Forretningsudvalget drøftede de forskellige vinkler på aktivitetspuljen.  
 
Beslutning: 
Det indstilles til hovedbestyrelsen, at man benytter sig af følgende model for tildeling af midler fra 
aktivitetspuljen: 
 

- Ansøgerkredsen til puljen er: Kredsforeninger og ungdomsudvalg. Forretningsudvalget kan 
derudover selvstændigt beslutte at yde konkret støtte til aktiviteter der fremmer 
foreningens generelle formål. 
 

- Ved ansøgninger fra Epilepsiforeningens kredse vil kredsens formuen indgå i vurderingen 
før evt. bevilling. Det indstilles, at der laves en formuegrænse på 75.000 kr., som kriterie 
for at søge puljen. 



Epilepsiforeningen 
Forretningsudvalget 

Møde den 18.-19. september 2017 
 

Side 11 af 15 
 

 

- Aktiviteterne som støttes skal være åbne for alle foreningens medlemmer landet rundt – 
her dog også eksempelvis diagnose- eller interessegrupper. 
 

- Der bør tilstræbes en egenbetaling i aktiviteterne. 
 

- Der skal aflægges en kort og uformel evaluering af støttede aktiviteter. Her lægges vægt 
på: 

o Deltagerantal 
o Deltagernes oplevelse 
o Arrangørernes oplevelse 

 
Evalueringsskemaer til formålet udarbejdes ad hoc af landskontoret. 

 
- Forretningsudvalget træffer afgørelse om støtten. Såfremt medlemmer af 

forretningsudvalget er involveret i ansøgningen og/eller aktiviteten, er de inhabile i 
beslutningsproceduren. 

 
- Aktivitetspuljen fastsættes for budgetår 2018 til 100.000 kr. 

 
- Derudover skal foreningen tage hul på en drøftelse af støtte- og organiseringsmuligheder 

af de diagnosebaserede netværk.   
 

Det er en diskussion som potentielt kan have betydelig rækkevidde for foreningens 
fremtidige organisering, og som derfor bør arbejdes grundigt igennem med henblik på et 
egentligt beslutningsgrundlag.  

 
 

13.  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 

2. Siden sidst 

3. Budgetopfølgning 

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

5. Indledende drøftelse af handlingsplan  

6. Status for det politiske arbejde 
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7. Status for arbejdet med EU´s persondataforordning 

8. Epilepsidagen 2018/Hjerneuge i uge 11 

9. Foreløbige budgetovervejelser for 2018; herunder indstilling til ”flytning” af 

handicappuljeaktiviteterne. 

10. Aktivitetsindstik 2018 til bladet 

11. Orienteringer 

12. Eventuelt 

 
Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning. 
 
Drøftelser: 
Blev ikke drøftet. 
 
 

14.  Hjerneugen og Epilepsidag 2018 
 
Indstilling: 
Forretningsudvalget bedes fortsætte deres drøftelser af næste års Epilepsidag samt Hjerneugen; 
herunder følge op på de konkrete planer der blev drøftet sidst.  
 
Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning 
 
Drøftelser: 
Formanden har forhørt sig hos en aktør, som siger ja til at deltage på Epilepsidagen samt på en 
aktivitet i Hjerneugen. 
 
Der vil samtidig være en relativ afgrænset landsdækkende ting i Hjerneugen; herunder også en 
række lokale aktiviteter. 
 
Beslutning: 
Ovenstående aktivitet søges gennemført som beskrevet i Hjerneugen samt på Epilepsidagen d. 12. 
februar. 
 
Det henstilles til kredsene at man overvejer muligheden for at lave en lokal aktivitet i tilknytning til 
Epilepsidagen. 
 
 

15.  Aktivitetsindstik 
 
Sagsfremstilling: 
Der skal planlægges nyt aktivitetsindstik med oversigt over – de fleste – af det kommende års 

aktiviteter i foreningen.  
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Indstikket til bladet er målrettet alle større sociale foreningsaktiviteter; eksempelvis aktiviteterne 

som finansieres af handicappuljen samt kurser (forældrekurser osv.) Samtidig har vi tradition for, 

at der er omtale af beslægtede medlemstilbud i form af campingvogn og sommerhus. 

 

Såfremt der afholdes øvrige større sociale aktiviteter rundt om i kredsene, som man ønsker skal 

med i indstikket, skal tid, sted og pris som minimum fremgå af annoncen.  

 

Bemærk, at arrangementer i arrangementskalenderen skal være åbne for alle.  

 

Alle kredsformænd bedes derfor medbringe en oversigt til førstkommende hovedbestyrelsesmøde 

over kredsens påtænkte arrangementer næste år, så vi i fællesskab kan koordinere datoer – for at 

undgå unødige overlap og lignende.  

 

Men såfremt man allerede er langt i planlægningen af aktiviteter næste år, må man gerne allerede 

nu indsende informationer om ovenstående aktiviteter til Janni Bagge på landskontoret. Jo før 

kontoret kan komme i gang med selve opsætningen af indstikket desto bedre. 

 

Bilag: 

 15.1 Arrangementskalender 2017 
 

Indstilling: 

Til drøftelse 

 
Beslutning: 
Tiltrådt indstillingen. 
 
 

16.  Evaluering af epilepsikonferencen i Barcelona 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes evaluere deltagelsen i konferencen i Barcelona. 
 
Indstilling: 
Til drøftelse. 
 
Drøftelser: 
Der var enighed om at deltagelsen i konferencen havde været en god og givende oplevelse at 
være afsted til konferencen; her var det særligt givtigt at foreningens også havde sendt nogle unge 
deltagere.  
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Beslutning: 
- Budgetudkastet tilrettes så der bliver mulighed for at sende nogle frivillige; herunder skal 

man være særlig opmærksom på unge frivillige. I den sammenhæng skal vi være særligt 
opmærksomme på mulighederne for at søge bursaries. 
 

- Det vil være væsentligt at foreningens fagpersoner er opdateret løbende, og derfor er 
deres deltagelse også essentiel for organisationen.  
 

- Deltagerne i Barcelona konferencen har hver især udarbejdet et notat om deres oplevelser. 
Disse medsendes til hovedbestyrelsen til orientering. 

 
 

17.  Behov for fælles survey omkring behovet for/efterspørgsel af kredstilbud? 
 
Sagsfremstilling: 
Direktøren har fået en henvendelse fra kredsformanden i Sydvestjylland, som aktuelt påtænker at 
lave et survey blandt deres medlemmer, om hvilke ønsker de har til kredsens fremtidige aktiviteter 
og funktion. 
 

I den forbindelse blev det drøftet, om dette måske havde en bredere interesse, og om man med 
fordel skulle gennemføre et survey for/i alle kredsene…? 
 
Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning. 
 
Beslutning: 
Der skal udarbejdes forslag til fælles survey for alle kredsene. Planlægningen skal stile mod, at 
surveyet udsendes umiddelbart efter næste års kredsgeneralforsamlinger, såp man kan medvirke 
til at give de nye bestyrelser et godt arbejdsgrundlag. 
 
 

18.  Deltagelse i KL´s Handicap- og psykiatrikonference 
 
Sagsfremstilling: 
Næstformand Berit Andersen har ytret ønske om at deltage i KL´s kommende handicap- og 
psykiatrikonference. 
 
Beslutning: 
Berit Andersen deltager på vegne af foreningen. 
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19. Orienteringer 
 
Sagsfremstilling: 
Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering fra formand, næstformanden, medlemmer af 
forretningsudvalget og direktøren. 
 
Beslutning: 
Eftersendes 
 
  

20.  Eventuelt 
 
Intet. 


