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EPILEPSIFORBUNDET
VEDTEKTER
Sist endret ved 22. ordinære landsmøte 28. – 29. november 2020

§1
Formål
Epilepsiforbundet er en landsomfattende uavhengig
interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme mestring og
livskvalitet for mennesker med epilepsi og deres pårørende, og
bidra til å utvikle og spre kunnskap om diagnosen.
§2
Medlemskap, kontingent og valgbarhet
2.1

Epilepsiforbundet er et landsforbund av lokale foreninger,
fylkeslag, selvstendige nettverk og medlemmer. Barne- og
ungdomsarbeidet er organisert gjennom ungdomsnettverket
Epilepsiforbundet Ung.
Medlemmer kan være:
a) enkeltmedlemmer
b) familiemedlemmer

2.2

Medlemmer av Epilepsiforbundet registreres sentralt og tilbys
tilknytning til lokalforening og selvstendige nettverk.

2.3

Kontingent:
Kontingenten fastsettes av landsmøtet og gjelder for påfølgende 2
kalenderår med indeksregulering hvert år i landsmøteperioden.
Kontingenten kreves årlig inn sentralt. Medlemmer som ikke
betaler kontingenten for inneværende år, ansees som utmeldt av
forbundet.
Lokalforeninger får tildelt 1/3 av kontingenten fra tilknyttede
medlemmer, og fylkeslag 1/10 fra tilknyttede medlemmer i
underliggende lokalforeninger.
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Valgbarhet:
Alle medlemmer av Epilepsiforbundet er valgbare til tillitsverv.
Mennesker med epilepsi og deres pårørende skal imidlertid utgjøre
et flertall i alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt.
2.4

Medlemmer i Forbundsstyret og andre tillitsvalgte i organisasjonen
skal underskrive taushetserklæring. Dette gjelder også lokal- og
fylkeslag. Taushetserklæringen gjelder også etter at perioden som
tillitsvalgt utløper. Medlemmer som ikke overholder
taushetsplikten kan ekskluderes av styret.
§3
Lokalforeninger

3.1

Lokalforeninger kan dannes i hver kommune eller innenfor annet
passende geografisk område.
Ved dannelse av lokalforeninger skal navn og geografisk
avgrensning godkjennes av forbundsstyret.
Foreningen er forpliktet av forbundets formål og totale vedtekter.

3.2

Årsmøte:
Lokalforeningen avholder årsmøte hvert år innen utgangen av
februar, og innkalles med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet har
alle medlemmer stemmerett.
Årsmøtet behandler:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent og referent
3. Valg av 2 til å underskrive protokoll
4. Valg av tellekorps
5. Styrets signerte årsmelding og regnskap
6. Arbeidsplan og budsjett for kommende år
7. Andre eller innkomne saker
8. Valg av:
- Leder
- Styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt revisor, valgkomité, andre komiteer/verv

3.3

Styret:
Lokalforeningen skal ha et styre på fra 3 til 9 medlemmer inkludert
leder, styremedlemmer (minimum 2) og eventuelle varamedlemmer
(maksimalt 2). Årsmøtet velger leder hvert år. Øvrige
styremedlemmer velges for 2 år, slik at halvparten av styret er på
valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år.
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Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer og eventuelt
andre funksjoner. Styret leder foreningens arbeid mellom
årsmøtene og fremlegger hvert år årsmelding og regnskap med
eventuell revisjonsberetning. Protokoll fra årsmøtet, vedlagt
godkjent årsmelding, samt regnskap med eventuell
revisjonsberetning, sendes til Epilepsiforbundets administrasjon
innen 1. mai. Kontingentfordelingen utbetales når dokumentene er
mottatt og funnet i orden.
3.4

Oppløsning:
Forslag om oppløsning av foreningen skal behandles av 2 følgende
årsmøter, og krever minst 2/3 flertall.
Foreningens eiendeler og økonomiske midler overføres til
forbundet. Eiendeler kan avhendes eller tas i bruk.
Økonomiske midler skal stå på en egen konto i forbundets
regnskap, og kan etter søknad gis som startbidrag ved etablering
av nye foreninger med et beløp som forbundsstyret bestemmer, og
innenfor rammen av det til enhver tid innestående på denne
kontoen. Søknader fra samme geografiske område som den/de
oppløste forening/-er prioriteres.

3.5

Midlertidig administrasjon og tvangsoppløsning:

Lokalforeninger som i to etterfølgende år ikke har dokumentert at
det er avholdt årsmøte i foreningen ved å sende inn protokoll fra
årsmøtet, vedlagt godkjent årsmelding, samt regnskap med
revisjonsberetning som bestemt i § 3.3, kan bli satt under
midlertidig administrasjon etter vedtak fra Forbundsstyret.
Varsel om at lokalforeningen vil kunne bli satt under midlertidig
administrasjon skal være gitt minst 3 måneder før vedtak fattes.
Vedtak om midlertidig administrasjon kan ikke fattes uten at det
sittende styre har fått tilbud om bistand for å sikre lovlig drift.
Forbundsstyret kan gi nærmere regler for purring og varsling.
Når det ikke foreligger et revidert regnskap, skal Forbundsstyret
gjennomgå foreningens økonomi etter at siste reviderte regnskap
ble fremlagt.
Så snart det er praktisk mulig, skal foreningens medlemmer
innkalles til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skal skje med
minst 14 dagers varsel. I innkallingen skal det redegjøres for
bakgrunnen for innkallingen, og at foreningen kan bli
tvangsoppløst hvis det ikke velges et nytt styre.
Det ekstraordinære årsmøtet ledes av administrasjonen.
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Når nytt styre er valgt, skal Forbundsstyret fatte vedtak om
opphevelse av midlertidig administrasjon.
Hvis det ikke lykkes å velge nytt styre, kan Forbundsstyret vedta at
foreningen skal tvangsoppløses. Foreningens eiendeler og
økonomiske midler overføres til forbundet, og disponeres i samsvar
med bestemmelsene i vedtektenes § 3.4.
§4
Fylkes- og regionslag
4.1

Dersom det eksisterer flere lokalforeninger innenfor et fylke eller en
region, kan det dannes fylkes-/regionslag som et overbyggende
samarbeidsorgan.

4.2

Årsmøte:
Fylkes-/regionslag avholder årsmøte hvert år innen utgangen av
mars, og innkaller med minst 14 dagers varsel. De underliggende
lokalforeningene kan møte med så mange medlemmer som de selv
ønsker, men det er kun representanter med styreverv i de lokale
foreningene eller i fylkes-/regionslaget som har stemmerett på
årsmøtet. De fremmøtte lokalforeningene skal ha likt antall
stemmer, og lokalforeningenes samlede stemmetall skal alltid
utgjøre minst 2/3 av det totale antallet stemmer på årsmøtet.
Resterende stemmetall tilfaller styremedlemmer i fylkes/regionslaget.
Deltakere med stemmerett:
a. Medlemmer og varamedlemmer av fylkes- eller
regionslagets styre
b. Representanter for lokalforeningene
Årsmøtet behandler:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av fullmakter og antall stemmer
3. Valg av dirigent og referent
4. Valg av 2 til å underskrive protokoll
5. Valg av tellekorps
6. Styrets signerte årsmelding og regnskap
7. Arbeidsplan og budsjett for kommende år
8. Andre eller innkomne saker
9. Valg av:
- Leder
- Styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt revisor, valgkomité, fordeling av
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landsmøterepresentanter i fylket, andre komiteer/verv.
4.3

Fylkes- og regionslagenes styre:
Fylkes-/regionslag skal ha et styre på fra 3 til 9 medlemmer
inkludert leder, styremedlemmer (minimum 2) og eventuelle
varamedlemmer(maksimalt 2). Årsmøtet velger leder hvert år.
Øvrige styremedlemmer velges for 2 år, slik at halvparten av styret
er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år.
Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer og eventuelt
andre funksjoner. Styret leder lagets arbeid mellom årsmøtene og
fremlegger hvert år årsmelding og regnskap med eventuell
revisjonsberetning. Protokoll fra årsmøtet, vedlagt godkjent
årsmelding, samt regnskap med eventuell revisjonsberetning,
sendes til Epilepsiforbundets administrasjonen innen 1. mai.
Kontingentfordelingen utbetales når dokumentene er mottatt og
funnet i orden.

4.4

Oppløsning:
Forslag om oppløsning av fylkeslaget/regionslaget skal behandles
av to følgende årsmøter, og krever minst 2/3 flertall.
Lagets eiendeler og økonomisk midler overføres til forbundet.
Eiendeler kan avhendes eller tas i bruk.
Økonomiske midler skal stå på en egen konto i forbundets
regnskap, og kan etter søknad gis som startbidrag ved etablering
av nye foreninger med et beløp som forbundsstyret bestemmer, og
innenfor rammen av det til enhver tid innestående på denne
kontoen. Søknader fra samme geografiske område som det/de
oppløste fylkes- eller regionslag prioriteres.

4.5

Midlertidig administrasjon og tvangsoppløsning:
Fylkeslag/regionslag som i to etterfølgende år ikke har
dokumentert at det er avholdt årsmøte i laget ved å sende inn
protokoll fra årsmøtet, vedlagt godkjent årsmelding, samt regnskap
med revisjonsberetning som bestemt i § 4.3, kan bli satt under
midlertidig administrasjon etter vedtak fra Forbundsstyret.
Varsel om at fylkeslaget/regionslaget vil kunne bli satt under
midlertidig administrasjon skal være gitt minst 3 måneder før
vedtak fattes. Vedtak om midlertidig administrasjon kan ikke fattes
uten at det sittende styre har fått tilbud om bistand for å sikre
lovlig drift. Forbundsstyret kan gi nærmere regler for purring og
varsling.
Når det ikke foreligger et revidert regnskap, skal Forbundsstyret
gjennomgå lagets økonomi etter at siste reviderte regnskap ble
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fremlagt.
Så snart det er praktisk mulig, skal de underliggende
lokalforeninger innkalles til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen
skal skje med minst 14 dagers varsel. I innkallingen skal det
redegjøres for bakgrunnen for innkallingen, og at laget kan bli
tvangsoppløst hvis det ikke velges et nytt styre.
Det ekstraordinære årsmøtet ledes av administrasjonen.
Når nytt styre er valgt, skal Forbundsstyret fatte vedtak om
opphevelse av midlertidig administrasjon.
Hvis det ikke lykkes å velge nytt styre, kan Forbundsstyret vedta at
laget skal tvangsoppløses. Lagets eiendeler og økonomiske midler
overføres til forbundet, og disponeres i samsvar med
bestemmelsene i vedtektenes § 4.4.
§5
Selvstendige nettverk
Medlemmer med fellesinteresse innen spesifikke temaer kan slutte
seg sammen i selvstendige nettverk etter godkjenning fra
forbundsstyret. Nettverk må minimum ha en leder og velger selv
denne, med eventuelt styre, som årlig må godkjennes av
forbundsstyret.
Det stilles ikke krav til årsmøte, men nettverk må årlig rapportere
sin aktivitet til administrasjonen. Nettverk får ikke overført
kontingentmidler, men kan søke tilskudd fra andre
tilskuddsordninger.
Selvstendige nettverk er selv ansvarlig for sin virksomhet som skal
være i henhold til Epilepsiforbundets vedtekter. Ved oppløsning
plikter nettverket å melde dette til forbundsstyret. Eiendeler og
økonomiske midler skal ved oppløsning overføres forbundet.
§6
Landsmøtet
6.1

Ordinært landsmøte:
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert
annet år. Landsmøtet består av representanter fra lokalforeningene
og forbundsstyret. Hver aktive lokalforening har en garantert
representant til Landsmøtet. I tillegg skal 40 representanter
fordeles mellom lokalforeningene på bakgrunn av medlemstall. Det
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er medlemstallene pr. 31.12. i året før landmøteavholdelse som
skal legges til grunn.
Landsmøtet innkalles med minst tre måneders varsel. Saksliste
med vedlegg sendes minst en måned før landsmøtet til
lokalforeningene, fylkeslagene, de selvstendige nettverkene, samt
medlemmer og varamedlemmer av forbundsstyret.
Deltagere med tale- og stemmerett:
a) Medlemmer og varamedlemmer av forbundsstyret
b) Representanter fra lokalforeningene
Deltagere med talerett, men uten stemmerett:
c) Representanter fra selvstendige nettverk
Deltagere uten tale- og stemmerett:
d) Spesielt innbudte
e) Observatører
Landsmøtet kan vedta utvidet talerett.
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
1) Valg av dirigenter.
2) Valg av referenter.
3) Valg av to personer til å underskrive protokollen
4) Valg av tellekorps
5) Godkjenning av fullmakter
6) Godkjenning av dagsorden
7) Forbundsstyrets årsmeldinger.
8) Reviderte regnskaper og revisors beretninger
9) Fastsetting av kontingent.
10) Fastsetting av handlingsplan for kommende landsmøteperiode
11) Gi forbundsstyret fullmakt til å fastsette og revidere budsjett
12) Andre saker:
Saker under punkt 12 skal spesifiseres i innkallingen til
landsmøtet. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må
være innsendt til forbundsstyret innen 2 måneder før
landsmøtet avholdes.
13) Valg i henhold til §10. Alle valg foregår skriftlig hvis det
foreligger mer enn ett forslag, og avgjøres med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet avgjøres resultatet ved loddtrekning.
14) Valg av revisor, statsautorisert eller registrert revisor
eller revisjonsfirma.
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6.2

Ekstraordinært landsmøte:
Ekstraordinært landsmøte innkalles av forbundsstyret når det
oppstår særlig viktige og uforutsette situasjoner. Innkallingen skal
skje med minst en måneds varsel. Bare saker som er nevnt i
innkallingen kan behandles. Vedtak fattes med alminnelig flertall.
Unntak herfra er vedtektsendring, jfr. §10.
§7
Forbundsstyret
Forbundsstyret:
Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets virksomhet.
Forbundsstyret skal overvåke forvaltningen av forbundets midler
og påse at disse brukes innenfor rammene av forbundets vedtekter,
landsmøtevedtak og budsjett.
Forbundsstyret består av syv medlemmer med to varamedlemmer.
Leder, første nestleder, andre nestleder, samt fire medlemmer og to
varamedlemmer velges av landsmøtet. Dersom leder fratrer i løpet
av valgperioden, rykker første nestleder automatisk opp. Andre
nestleder rykker opp som ny første nestleder og ny andre nestleder
velges blant styrets medlemmer. Dersom første nestleder ikke
ønsker eller kan påta seg ledervervet, forespørres andre nestleder
før eventuelt valg i og blant Forbundsstyrets medlemmer. Valget
avgjøres med simpelt flertall.
Forbundsstyret er vedtaksdyktig når leder eller én nestleder, og
minst tre medlemmer er til stedet. Ved stemmelikhet gjør
fungerende leders stemme utslaget.
Forbundsstyret fører protokoll fra sine møter. Protokollene sendes
samtlige av forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer, og
gjøres offentlig tilgjengelig via organisasjonens nettsider.
§8
Arbeidsutvalget
Forbundets arbeidsutvalg (AU) består av leder, første nestleder og
andre nestleder. Forbundsstyret velger et varamedlem som
innkalles ved forfall blant de faste medlemmene. Generalsekretær
er sekretær for AU.
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AU behandler løpende forretningssaker av mindre viktig karakter
på vegne av forbundsstyret eller saker på bakgrunn av spesiell
fullmakt gitt av forbundsstyret. Saker av prinsipiell karakter og
andre viktig saker skal alltid forelegges forbundsstyret.
Protokollene sendes samtlige av forbundsstyrets medlemmer og
varamedlemmer, og gjøres offentlig tilgjengelig via organisasjonens
nettsider.
§9
Administrasjon
Generalsekretær står for den daglige ledelse av organisasjonens
virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg forbundsstyret
har gitt.
Generalsekretær skal sørge for at organisasjonens regnskap er i
samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er
ordnet på en betryggende måte. Generalsekretær har prokura for
Epilepsiforbundet.
Generalsekretær forvalter arbeidsgiveransvaret for alle ansatte
i organisasjonen og påser at organisasjonens personalpolitikk blir
gjennomført.
Generalsekretær skal i samråd med forbundsleder sørge for
forberedelse og utredning av styresaker.
Generalsekretær deltar i styremøtene med tale og forslagsrett, med
mindre forbundsstyret bestemmer noe annet.
Generalsekretær ansettes av forbundsstyret på åremål på 6 år. Det
skal utarbeides en egen instruks for generalsekretær som skal
godkjennes av forbundsstyret. Ved åremålsslutt kan
forbundsstyret tilby fast ansettelse istedenfor ny åremålsperiode.

§ 10
Valg
Denne paragrafen regulerer valgene som foretas på landsmøtet,
jfr. §5, punkt 13 i saklisten for landsmøtet.
10.1

Leder, første nestleder, andre nestleder og øvrige medlemmer og
varamedlemmer til forbundsstyret velges for to år.

10.2

Lovkomiteen består av tre medlemmer og et varamedlem. To
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medlemmer og varamedlem velges av landsmøtet, et medlem
oppnevnes av forbundsstyret. Lovkomiteens arbeid er knyttet til
forberedelse av foreslåtte vedtektsendringer til landsmøter, etter til
en hver tid gjeldende retningslinjer.
10.3

Valgkomité på tre medlemmer, og to varamedlemmer for
kommende landsmøte. Valgkomiteens arbeid er knyttet til å
innstille til valg av forbundsstyre og lovkomite på landsmøter etter
til en hver tid gjeldende retningslinjer.

10.4

Eventuelt andre komiteer og verv etter landsmøtets nærmere
beslutning.
Ingen kan velges mer enn tre ganger etter hverandre i samme verv.
§ 11
Vedtektsendringer
Endringer av vedtektene skjer etter forslag vedtatt med minst 2/3
flertall på ordinært eller ekstraordinært landsmøte.
§ 12
Eksklusjon og utestengelse
I behandling av saker som gjelder eksklusjon og utestengelse skal
det gjeldende medlem og medlemmets lokalforening gis mulighet til
å uttale seg før vedtak fattes. Vedtaket trer i kraft umiddelbart og
skal inneholde en bestemmelse om hvor lenge eksklusjonen
gjelder.

12.1

Utestengelse fra arrangement:
Dersom en person utviser adferd som strider mot
Epilepsiforbundets vedtekter, eller mot andre retningslinjer som
gjelder ved arrangementer, kan medlemmet nektes adgang til
arrangement etter vedtak fattet av ansvarlig styre. Medlemmet kan
klage sin sak til Forbundsstyret.

12.2

Eksklusjon fra tillitsverv:
Medlemmer som motarbeider Epilepsiforbundets formål, gjør seg
skyldig i brudd på forbundets vedtekter, bevisst har misbrukt sitt
tillitsverv, eller har gjort seg skyldig i lovbrudd som anses
uforenelige med tillitsverv i Epilepsiforbundet, kan av
Forbundsstyret fratas retten til å inneha tillitsverv. Medlemmet kan
da også miste retten til å ha medlemstilknytning til
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organisasjonens lokale ledd. Det kreves 2/3 flertall for vedtak om
eksklusjon. Ekskluderte medlemmer kan anke vedtaket til
Landsmøtet, der det kreves alminnelig flertall for å opprettholde
eller endre Forbundsstyrets vedtak.
12.3

Eksklusjon av medlem:
Medlemmer som motarbeider Epilepsiforbundets formål, eller på
annen måte gjør seg skyldig i alvorlige brudd på forbundets
vedtekter, kan ekskluderes fra organisasjonen av Forbundsstyret.
Det kreves 2/3 flertall for vedtak om eksklusjon. Ekskluderte
medlemmer kan anke vedtaket til Landsmøtet, der det kreves
alminnelig flertall for å opprettholde eller endre Forbundsstyrets
vedtak.
§ 13
Oppløsning
Forslag til oppløsning av forbundet skal behandles på ordinært
landsmøte og avgjøres av det ekstraordinære landsmøtet med 2/3
flertall.
Eventuelle midler disponeres av landsmøtet i overensstemmelse
med forbundets formål.

Revidert etter 22. ordinære landsmøte
29.11.20
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