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Referat fra forretningsudvalgsmøde  
22. – 23. februar 2018 

 
Torsdag d. 22. februar kl. 10.30 – 17.00 og fredag d. 23. februar 9.30 – 14.00 

 
Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Peter Vomb, Lene Sahlholdt 
Fra kontoret: Per Olesen (ref.), Per Vad, Janni Bagge, Finn Obbekær. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning: 
Godkendt. 
 
På næste FU-møde laves opfølgning på diverse bagudrettede beslutning; her især foreningens 
vedtagne Facebook-politik. 
 
 

2. Nyt økonomi- og medlemssystem til Epilepsiforeningen 

 
Sagsfremstilling: 
I 2015 traf hovedbestyrelsen beslutning om at øremærke 500.000 kr. til indkøb af et nyt 
tidssvarende medlems- og økonomisystem. 
 
Tiden er nu kommet til at vælge, hvilken løsning og model, man ønsker. Tidsperspektivet hænger 
nøje sammen med, at kontoret efterfølgende kan nå den nødvendige oplæring, test og indkøring 
af et nyt system før udgangen af 2018. 
 
Baggrunden for bevillingen og beslutningen var følgende: 

- Primo 2019 er det ikke længere muligt at få opdateringer til foreningens nuværende 
økonomisystem. Det betyder reelt, at systemet i løbet af noget tid ikke længere vil være 
brugbart, hvilket er helt uholdbart aht. administrationen.  
 

- Der er gennem årene foretaget et større antal tilretninger af foreningens nuværende 
system, så det - tilnærmelsesvist - kunne håndtere de ønsker, man havde fra sekretariatet, 
bogholderiet og kredsene. Men på trods af dette har systemet alle årene haft væsentligt 
indbyggede begrænsninger. 
 

- Det er vigtigt at fremhæve, at foreningen reelt aldrig har haft et ”rigtigt” medlemssystem; 
der har alene været tale om et økonomisystem, som håndterede medlemsopkrævninger og 
medlemslister.  
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- Vort nuværende system er på ingen måde gearet eller bygget til at vi systemisk kan 

efterleve/håndtere den kommende persondataforordning (GDPR - General Data Protection 

Regulation), som træder i kraft 25. maj 2018.  

 

- I praksis har vores nuværende system betydelige mangler i sammenligning med de 
systemer man bruger i 2018 – de såkaldte CRM-systemer (customer relations 
management). Her er systemerne tænkt helt anderledes og på mere sammenhængende 
måder, end man gjorde tilbage i 1999, hvor vort nuværende system er indkøbt.  
 

Direktøren, bogholder Janni Bagge samt kommunikationsmedarbejder Per Vad har siden 2015 

afviklet en lang række møder med dels samarbejdspartnere/”venner” fra andre organisationer, 

dels udbydere af medlems- og økonomisystemer samt interesseorganisationer på området.  

I afsøgningen af området, har vi valgt at fokusere på systemernes mulighed for at sikre den 

fornødne sammenhæng mellem administrationen og foreningens hjemmeside, da mange af de 

eksisterende systemer arbejder med integrationsmuligheder til web (og sms, selvbetjening og 

andre aspekter af et medlemskab). 

I bilaget kan man læse om sekretariatets erfaringer og indstillinger på baggrund af møderækken. 

På dagens møde får vi besøg af to udvalgte producenter, som kommer og præsenterer hver deres 

version og tilbud på et nyt medlems- og økonomisystem til Epilepsiforeningen. Begge firmaer har 

administrationen mødtes med ad to omgange forud for dagens møde, og de har hver fået en time 

til at gennemgå/fremlægge systemerne + tid til spørgsmål undervejs/efterfølgende. 

Indstilling 

Til drøftelse og beslutning. 

Drøftelser: 
De to systemer blev gennemgået på skift af de fremmødte konsulenter, og adskillige spørgsmål 
blev afklaret undervejs.  
 
Beslutning. 
Forretningsudvalget blev enige om at foreningen skal gå videre med Groupcare.  
 
Valget af systemet er især truffet på baggrund af følgende overvejelser: 

- Systemet er driftssikkert i mange andre organisationer og foreninger 
 

- Systemet præsenterer en samlet ”pakke”, hvor der er tænkt foreningsdrift hele vejen 
rundt; medlemmer, frivillige/kredse, administration og ledelse – samtidig med at 
Groupcare har en række supplerende gode tiltag i form af kurser/konferencer og 
nyhedsbreve målrettet foreningsområdet. 

 
- Systemet vil løbende sikre udvikling af alle de indbyggede funktionaliteter; vi er dermed 

sikret en løbende organisations- og systemudvikling i takt med at behov ændrer sig over 
årene. 
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- Der er tale om en betragtelig investering for foreningen, så det er vigtigt at vælge en 

partner og et system, som vi tror på kan løfte de behov som viser sig i årene der kommer. 

 
Kontoret går herefter i realitetsforhandlinger med Groupcare, så der laves er endeligt 
kontraktudkast, med et samlet overblik over den samlede investering ifht. både opstarten og den 
fremadrettede løbende driftsudgift. 

 
 
3. Organisationsprocessen – videre herfra… 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes fortsætte drøftelsen/finpudsningen af vedtægtsforslagene samt de 
øvrige tiltag, som hænger sammen med organisationsprocessen. 
 
Opsummerende synspunkter og beslutninger i forlængelse af seneste hovedbestyrelsesmøde:  

- Der er enighed i hovedbestyrelsen 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. 

 
- Hovedbestyrelsen støtter op bag et forslag om at sende formand og direktør på roadshow 

til kredsbestyrelserne og ungdomsudvalget i årene mellem landsmøderne.  
 

- Hovedbestyrelsen 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. 

o Forretningsudvalget anbefaler at uddelingen sker ifb. med årets epilepsidag. 
o Forretningsudvalget drøfter kriterier i tilknytning til næste FU-møde. 

 

- Hovedbestyrelsen 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). 

o De inviteres med til førstkommende landsmøde.  

- Hovedbestyrelsen er indforstået med, at forretningsudvalget påtager sig opgaven med at 
udarbejde konkrete vedtægtsforslag frem mod landsmødet 2018. 
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- Konkrete vedtægtsforslag som der arbejdes med en konkret udmøntning af 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 at sikre, 

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

 
- Epilepsiforeningen igangsætter i nær fremtid en drøftelse af håndtering og evt. 

organisatorisk indplacering af diagnosespecifikke netværksgrupper i foreningen.  
o Indarbejdes i handlingsplanen 2018-2020. 

 
Dette arbejde skal færdiggøres, før det kan vurderes, hvilken rækkevidde det vil få i 
sammenhæng med organisering, økonomi og vedtægterne generelt. 

 
- Der tilføjes en passus omkring værgemål for voksne i § 3 i afsnittet omkring stemmeret og 

tillidsposter. 
 

- Antallet af kredsforeninger bør fastsættes af hovedbestyrelsen.  
 

- Der bør udarbejdes en række kriterier i § 3, så det er tydeligt, hvornår man kan overveje at 
dispensere fra det nuværende krav om bopælspligt for valg til en kredsbestyrelse.  
 

Kriterierne kan med fordel tage afsæt i følgende: 
o En kredsbestyrelse kan mangle bestyrelsesmedlemmer og have et ønske om at 

tilknytte en konkret person til bestyrelsen. 
o Der kan overvejes at meddeles dispensation til et medlem, som bor tæt på den 

geografiske kredsgrænse til den kredsbestyrelse vedkommende ønsker valg til.  
o Det kan overvejes at meddele dispensation til et bestyrelsesmedlem, som ifb. med 

en flytning skifter kreds.  
 

- Hvad angår metoden til indkaldelse til landsmøde: Her udspandt sig en længere debat, om 
man ønskede en fastholdelse af den nuværende formulering, eller nytænkning med brug af 
foreningens sociale medier og hjemmeside i stedet. Eller en mulig kombination af begge 
dele. 
 
Debatten var ikke konklussiv, men der var overvejende indstilling for, at den endelige 
formulering bør overvejes nøje, og at det særligt sikres, at ordlyden bliver helt konkret.  
 

- Hvad angår forslag til ny § 22 om dialogmøde forud for en evt. sanktion: Her bør 
indarbejdes et varsel på 14 dage for at sikre en ”bagkant”. 
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- Der bør indsættes en generel bestemmelse om brug af børneattester i foreningen for såvel 
frivillige som ansatte.  

 
Center for frivilligt socialt arbejde har udarbejdet en oversigt med forslag til struktur for en  
foreningsvedtægt. Denne vedhæftes som bilag til forretningsudvalgets drøftelser. 
 
Bilag: 

• 3.1 Landsvedtægt 

• 3.2 Kredsvedtægt 

• 3.3 Opdateret nyt vedtægtsforslag (arbejdspapir)  

• 3.4 Strukturforslag omkring vedtægter fra CFSA  
 
Indstilling: 
Til drøftelse.  
 
Drøftelser: 
Vedtægterne blev gennemgået fra start til slut, og der blev lavet en række mindre – primært 
tekniske - konsekvensrettelser.  
 
Samtidig drøftede forretningsudvalget strukturen for det endelige vedtægtssæt. Til den del af 
drøftelsen/inspiration havde udvalget fået forelagt et forslag udarbejdet af Center for Frivilligt 
Socialt Arbejde (CFSA). Der var enighed om, at forslaget fra CFSA udgjorde en god og dækkende 
ramme for strukturen. 
 
Beslutning: 
Direktøren laver på baggrund af dagens debat og konklusioner en opdateret og tilrettet version af 
vedtægtssættet til endelig drøftelse på næste møde i april. Herefter præsenteres og drøftes det 
samlede oplæg færdig på hovedbestyrelsesmødet d. 5. maj mhp. finpudsning og endelig indstilling 
til landsmødet. 
 
 

4. Mål- og strategiplan 2016 - 2018; en status  
 
Sagsfremstilling: 
Hovedbestyrelsen bedes drøfte status for udviklingen af ”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. 
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Drøftelser: 
Planen og status for de enkelte punkter blev gennemgået. Det er umiddelbart 
forretningsudvalgets opfattelse at foreningen kommer fint i mål med langt de fleste af planens 
udvalgte tanker og mål. 
 
Berit Andersen undrede sig over medlemsfremgangen i Kreds Vestsjælland, da det var meget 
længe siden hun havde modtaget skemaer fra nyindmeldte…? 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
 
Direktøren lovede i sammenhæng med medlemsskemaerne at undersøge hvorfor 
medlemsskemaer udeblev og få rettet op på praksis. 
 
 

5. Årsrapport 2017 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes drøfte årsrapporten for 2017.  
 
Årets resultat viser et underskud på i alt 455.285 kr. mod et budgetteret underskud for året på 
1.255.700 kr. Bogholder Janni Bagge deltager under drøftelsen af dette punkt. 

 
Bilag: 

• 5.1 Årsrapport for 2017 

• 5.2 Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 

• 5.3 Regnskabserklæring til revisor for Epilepsiforeningen 
 
Indstilling: 
Til drøftelse. 

 
Drøftelser: 
Direktøren gennemgik kort årsrapporten, og hvordan han havde tænkt sig at fremlægge det for 
landsmødet; herunder fremhæves de beslutninger som foreningens hovedbestyrelse havde taget 
omkring foreningens egenkapital. 
 
Beslutning: 
Årsrapporten taget til efterretning. Forretningsudvalget fandt årsresultatet tilfredsstillende i 
sammenhæng med det budgetterede underskud for 2017 og ”årets gang”/prioriteringer. 
 
Der var derudover opbakning bag direktørens tanker for fremlæggelsen af årsrapporten på 
landsmødet. 
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6. Nyt fra Uganda 
 
Sagsfremstilling: 
Landsformanden, Peter Vomb og Jonas Mandix Thorsen fra ungdomsudvalget har været på 
projektbesøg i Uganda.  

 
Der vil blive givet en orientering om besøget, og forretningsudvalget bedes derudover drøfte de 
fremtidige perspektiver for et fortsat projektsamarbejde i Uganda. Der foreligger nogle planer, 
som foreningen skal træffe en afgørelse ud fra. 
 
Der er dog samtidig brug for en hurtig afklaring af nogle budgetmæssige udfordringer i det 
igangværende projekt. 
 
Indstilling: 
Til orientering og beslutning 
 
Drøftelser: 
Landsformanden gennemgik baggrunden for dette projektbesøg og forløbet undervejs. 
 
Hovedkonklusionerne fra besøget var følgende: 

- ESAU skal i nær fremtid skifte direktør, da Augustine går på pension. Der er lavet en 
tidsplan i denne sammenhæng, med en fornuftig overgangsperiode. 
 

- Epilepsiforeningens videre engagement i Uganda afhænger af om vi får midler til et fortsat 
projekt fra DH (denne gang mhp. styrkelse af fundraising samt ”Epilepsy Clubs” ude i 
distrikterne – et rigtigt godt projekt, som gør en meget konkret forskel i en svær/”umulig” 
hverdag med epilepsi for mange).  
 
Foreningen har i sammenhæng med projektansøgningen allieret os med Lisbeth fra LEV, 
som konkret hyres ind til at lave ansøgningen – noget vi også har gjort tidligere. Denne 
ansøgning behandles og afgøres inden sommerferien. 
 
Såfremt vi ikke får midler til projektet, skal vi overveje om vi skal starte op i et andet land; 
men denne gang bør det i givet fald foregå i et samarbejde med andre 
handicaporganisationer. Det er mange år siden Epilepsiforeningen startede op i Uganda, og 
den måde at organisere sig på, holder ikke længere vand i sammenhæng med de krav 
projekterne og bevillingsmyndighederne stiller til organisationerne. 
 

- Budgetmæssigt står vi dog med en udfordring som der skal kigges på: Det nuværende 
projekt i Ugandaslutter 30. april, og hvis vi får midler, sker det først fra 1. september. 
Derfor er der et slip fra maj måned frem til september. I projektet er der restmidler til et 
par måneders løn. Men der mangler midler fra juli til august; det drejer sig om et beløb på 
mellem 15.000 – 20.000 kr. 
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Forretningsudvalget bedes derfor tage stilling til om foreningen kan dække driftsudgifterne 
for juli til og med august – aht. at vi ikke ønsker at miste personalet ved indgangen til et 
evt. nyt projekt. 
 
Og hvis der ikke bevilges midler til at nyt projekt vil udgifterne til drift i juli og august i 
stedet bruges til at afvikle personalet på en rimelig måde. 

 
- Der laves samtidig en mini-ansøgning til DH, så to unge fra Uganda får mulighed for at 

deltage i sommerlejren i Danmark. 
 
Beslutning: 

- Forretningsudvalget bevilger et ekstraordinært op til maksimalt 20.000 kr. til at holde 
projektet ”flydende” i juli og august. 
  

- Landsformanden tilsender forretningsudvalgets medlemmer evalueringsrapporten fra 
Uganda.  

 
 

7. Handlingsplan 2018 – 2020 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes drøfte den videre udformning af foreningens kommende 
handlingsplan. 
 
For så vidt angår den politiske del af handlingsplanen, bedes drøftelserne tage afsæt i de 
foreløbige linjer forretningsudvalget har trukket op, erfaringerne fra hovedbestyrelsesmødet i 
september, samt den seneste udvikling omkring epilepsiområdet og Sundhedsstyrelsens 
igangværende eftersyn. 
 
Derudover skal planen indeholde en række enkle og overskuelige og målbare elementer omkring 
foreningens øvrige driftsområder. Landsformanden og direktøren ønsker en drøftelse af de 
overvejelser, de har haft hidtil omkring dette. 
 
Det er herefter tanken, at kontoret på baggrund af forretningsudvalgsmedlemmernes 
tilbagemeldinger laver et udkast til en færdig handlingsplan til fremlæggelse/finpudsning på 
førstkommende forretningsudvalgsmøde i april og efterfølgende indstilling til hovedbestyrelsen i 
maj forud for landsmødet. 
 
Finn Obbekær deltager under mødet omkring det, som omhandler den politiske handlingsplan. 

 
Bilag: 

• 7.1 Politisk handleplan 2018-2020 

• 7.2 Resultat af workshop 
 
Indstilling:  
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Til drøftelse. 
 

Drøftelser: 
Landsformanden gennemgik indledningsvist baggrunden for drøftelsen. Finn Obbekær supplerede 
derefter med oplæg til debat om konkretisering af handlingsplanen for 2018 – 2020. 
 
Afsættet for debatten var tilbagemeldingerne fra hovedbestyrelseseminaret i november måned, 
hvor der kom en stribe værdifulde input til det videre arbejde med at udmønte en konkret 
handlingsplan; herunder også balancere mellem en proaktiv del og en reaktiv del – hvor det i sær 
er det sidste som fylder i hverdagen i foreningen. 
 
Den efterfølgende debat i forretningsudvalget centrerede sig især om følgende elementer: 

- Vidensdelen var vigtig; ikke mindst fordi vi ved at det i vid udstrækning er det folk 
(medlemmer, pårørende og fagfolk) leder efter hos foreningen: 

o Viden til myndigheder 
o Viden til patientuddannelse 
o VUM; her har Epilepsihospitalet lavet en udvidelse af modellen, så den også 

omfatter epilepsi. 
o Der bør være en handlingsplan på alle skoler om hvad der skal sættes i værk i 

tilknytning til at børnene får diagnosen. 
 

Viden skal som udgangspunkt leveres fra behandlingssteder, og der skal arbejdes med 
sammenhæng i indsatserne og afhjælpning af følgerne….(en ”epilepsipakke”….) Men 
foreningen må overveje om vi ikke fremadrettet bør spille en mere central rolle på den 
front…? I praksis er søgningen til foreningen i vid udstrækning afledt af et behov for 
viden og rådgivning.  

 
Handlingsplanen skal – udover en politisk del – også omhandle andre aspekter af mål for 
”foreningens indre liv”; og her blev følgende fremhævet som elementer der bør 
indarbejdes/bibeholdes for den næste periode: 

- Diagnosegrupperinger; foreningen skal finde en model for understøttelse af netværk som 
ikke nødvendigvis har noget med geografi at gøre. Til formålet skal nedsættes en 
arbejdsgruppe. 

- Medlemsfremgang; det må og skal fastholdes, hvis foreningen skal kunne understøtte den 
drift vi ønsker os. 

- God økonomi; skal naturligvis fastholdes som element. 
- Forskning; endnu et uhyre vigtigt redskab som foreningen skal fremme. 
- Sociale aktiviteter; her igen vigtigt at prioritere store sociale arrangementer/kurser og 

gerne på tværs af kredsene og/eller landsforeningen. 
- Organisation:  

o Nyt medlemssystem; det er vigtigt at få implementeret dette godt og grundigt, så 
foreningen kan få den fulde nytte af det hele vejen rundt 

o Formand og direktør skal på ”roadshow” i alle kredse  
o Samarbejdspartnere; politisk og faglig dialog 
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Beslutning: 
Der foreligges et samlet udkast til handlingsplanen på næste forretningsudvalgsmøde. 
 
 

8. Status for generalforsamlinger 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes tage en status over de hidtidige generalforsamlinger; herunder drøfte 

evt. dispensations- eller støttebehov jævnfør landsvedtægtens § 12, stk. 6 samt kredsvedtægtens 

§ 6 stk. 1. 

Drøftelser: 
Landsformanden gennemgik status for de hidtidige generalforsamlinger. Foreløbigt er følgende 
kredse ikke fuldtallige: 

- Nordjylland (fire medlemmer)  

- Midtvestjylland (fire medlemmer) 

 
Indstilling: 
Til drøftelse og evt. beslutning 
 
Drøftelser: 
Der var enighed om, at forretningsudvalget generelt fandt det bekymrende, hvis der ikke kunne 
etableres fuldtallige bestyrelser i kredsene – især hvis dette blev et problem af mere vedvarende 
karaktér. 
 
Derfor var det indstillingen, at forretningsudvalget er nødt til at iværksætte støtte for alle de 
kredse som enten ikke var fuldtallige, eller som har vanskeligheder med at udfylde deres opgave 
jævnfør vedtægterne. 
 
Beslutning: 
Lone Nørager Kristensen fortsætter som støtte for Nordjylland i den kommende valgperiode 
Lone Nørager Kristensen udpeges som støtte for Midtvestjylland. 
 
Der laves en endelig status for alle generalforsamlinger på førstkommende FU-møde. 
 
 

9. Fundraising- og synlighedsprojekt – foråret 2018 
 
Sagsfremstilling 
Projektet drøftes; herunder giver direktøren en status for projektet.  
 
Indstilling: 
Til drøftelse. 
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Drøftelser: 
Direktøren orienterede mundtligt omkring den hidtidige proces for projektet samt de 
igangværende drøftelser. Officielt vil der blive meldt noget ud lige så såre det er praktisk muligt af 
diskretionshensyn. 
 
Beslutning: 
Den mundtlige orientering taget til efterretning. 

 
 
10.   Fremlæggelse af resultaterne fra survey omkring blad og kredsarbejdet 
 
Sagsfremstilling: 
Per Vad præsenterer de samlede resultater fra ovenstående to surveys. 
 
Indstilling: 
Til drøftelse. 

 
Drøftelser: 
Per Vad fremlagde udvalgte nøgletal fra medlemsundersøgelsen omkring bladet samt kredsene. 
Oplæggene blev herefter drøftet. 
 
Det var tilfredsstillende at konstatere: 

- At vi havde fået en rigtig pæn svarprocent på begge surveys 
- At der generelt var stor tilfredshed med foreningen aktiviteter på begge områder. 
- At det var relativt nemt at indkredse de indsatser der kunne/skulle arbejdes med 
- At der var masser af ”gods” til kredsene som de kunne arbejde videre med 
 

Beslutning: 
Fsva. bladsurveyet arbejder redaktionen videre med konklusionerne; her er det især lederen og 
kredssiderne som skal bearbejdes.  
 
Fsva. kredsurveyet drøftes den på førstkommende hovedbestyrelsesmøde. 
 

 
11.  Epilepsikonference og landsmøde – en kort status….  
 
Sagsfremstilling: 
Direktøren giver en kort status for arbejdet med konferencen og landsmødet. 
 
Indstilling: 
Til orientering og drøftelse. 
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Drøftelser: 
Direktøren orienterede om status for konferencen samt Epilepsikonferencen. Det skrider 
planmæssigt frem med at få landet oplægsholderne til begge del, samt få struktur på 
arrangementerne. 
 
Markedsføringsarbejdet med konferencen er igangsat, og det vil i den kommende periode komme 
til at fylde på forskellig vis på både web (konferencen er lagt i butikken), sociale medier, 
nyhedsbreve og bladet. 
  
Beslutning: 
Taget til efterretning.  
 
 

12.  Orienteringer 
 

Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget får en mundtlig orientering fra formand, næstformand og direktør. 
 
Lone: 

- Hoffet har fremsendt en invitation til en aften på Schackenborg; her deltager formand og 
næstformand. 
 

- Der skal afholdes møde med Orla Hav omkring problematikken med BPA (borgerstyret 
personlig assistance). 

 
Per:  

- Der er pt. en del samarbejdspartnere vi har tæt kontakt til: 

o UCB: Er meget aktive på området og meddelt at de vil kigge positivt på at hjælpe 

med til følgende: tekstning af norske anfaldsfilm, de andre film fra Norge (er ved at 

blive undersøgt…), undervisningsmateriale til informatører, patienter og pårørende, 

pjecer (har bedt om en liste) samt deltage i Epilepsikonferencen.  

 

o Danish Care: Er interesseret i de norske anfaldsfilm; dette skal drøftes yderligere 

med firmaet i tilknytning til DES´ forårsmøde. 

 

o Drugstars: Foreningen hjælper firmaet med igangsættelse af et egentligt projekt 

hvor firmaet bag undersøger værdien af Drugstars app´en i en dagligdag (sker efter 

en model firmaet har brugt for diabetesområdet….) 

 

o Vi er ved at færdiggøre de endelige planer for aktiviteterne på landsplan for 

Hjerneugen (uge 11). 
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o Kontoret afvikler personaleseminar 27. og 28. februar omkring GDPR; der er brug 
for at kontoret får ro og mulighed for at dykke ned i fremtidige procedurer på 
kontoret ifht. persondataforordningens rammer. 

 

o Foreningen skal snart til møde med Socialstyrelsen i den faglige råd på 

epilepsiområdet. Der er brug for at få talt forskellige aspekter af samarbejdet 

igennem, og vi er generelt bekymrede over Socialstyrelsens produktion og 

vidensformidling på epilepsiområdet.  

 

  
13. Eventuelt 
 
Berit Andersen bad om at foreningen slog et slag/boost for den kommende tur til 
Karrebæksminde; det er nu reelt en landsforeningsaktivitet, og der burde derfor ha´ været en 
annonce i bladet. 
 

Per Olesen lovede han ville tale med Per Vad om at give omtalen et boost på SoMe. 
 

 

 

Mødet sluttede kl. 14.00 


