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Världsepilepsidagen firades världen över måndagen den 11 februari 
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Kommande aktiviteter 

 

Årsmöte 
 

 
 
När: Lördag den 9 Mars 

Tid: 13.00 – 15.30. 

Plats: Österns Pärla, Storgatan 61, Luleå 

Anmälan:  norrbotten.epilepsi@gmail.com eller Kent Bäckrud 0708-493821 

Din anmälan behöver Vi senast den 5 mars. 

 

Vid årsmötet bjuder föreningen på förtäringen! 
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 2019-03-09 

 

§1 Årsmötets öppnande 

 

§2 Fråga om årsmötets behöriga utlysning 

 

§3 Fastställande av röstlängd 

 

§4 Fastställande av dagordning 

 

§5 Val av funktionärer för årsmötet 

•  Ordförande  

•  Sekreterare 

•  Protokolljusterare 

•  Rösträknare 

 

§6 Styrelsens redogörelse for det gångna verksamhetsåret med 

 tillhorande ekonomisk redogörelse 
 

§7 Revisionsberättelse 
 

§8 Fråga om ansvarsfrihet for det gångna året 
 

§9 Information från föreningsstödet och förbundets föreningskonsulent 
 

§10 Medlemsavgift 2020 
 

§11 Beslut om antal ledamöter i styrelsen 
 

§12 Val 
 

A. Ordförande fram till årsmötet 2020 

B. Styrelseledamöter fram till årsmötet 2020 

C. Suppleanter fram till årsmötet 2020 

D. Revisor fram till årsmötet 2020 

E. Revisorsuppleant fram till årsmötet 2020 

F. Valberedningsledamöter fram till årsmötet 2020 

G. Kongressombud  
 

§13 Firmatecknare för föreningen 
 

§14 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB 
 

§15 Beslut om användare av Swedbanks internetbank 
 

§16 Mötets avslutning 
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Uppdatering medlemsregister 

Vi håller som bäst på att uppdatera föreningens medlemsregister. 

Har du fått ny e-postadress, nytt mobilnummer eller rent av flyttat, så hör av dig 

via telefon eller e-post till Kent Bäckrud, 0708-493821 så kan Vi lägga in 

dina/era uppgifter i vårt medlemsregister. 

Självklart går det även bra att skicka ett mail till föreningen via 

norrbotten.epilepsi@gmail.com 
 

 
Medlemsavgift 

Vi ser gärna att Ni betalar in medlemsavgiften till föreningen via 

föreningens BG-konto 5881-5879  

 

Medlemsavgiften för 2019 är som följer 
 

Enskild medlem 200 kronor  

Familjeavgift 300 kronor 
 

 

De som har betalat sin medlemsavgift innan 28 februari, är med i 

dragningen om 3 Sverigelotter och 1 Epilepsibok. 

 

De som har betalat sin medlemsavgift innan den 31 mars är med i en 

utlottning om 3 Sverigelotter och 1 Epilepsibok. 

 

Det innebär att Ni som betalat er medlemsavgift i februari är med i 2 

utlottningar och Ni som betalar i mars endast är med på utlottningen i 

marsmånad. 
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Kontaktuppgifter för Epilepsiföreningen i Norrbottens Län 
 

 
Kontaktpersoner: 

Namn: Kent Bäckrud 

Mobil: 0708-493821 

E-post: kentpettersson@yahoo.se 

Föreningskonsulent Svenska Epilepsiförbundet 

 

Namn: Åsa Nilsson 

Mobil: 0731-803767 

E-post: adamsapplet@gmail.com 
 

 

Föreningen söker nya ledamöter/suppleanter till förtroendeuppdrag inom 

föreningen! 

Är Du intresserad eller bara nyfiken på vad det innebär att vara förtroendevald i 

Epilepsiföreningen, är Du välkommen att höra av dig till Svenska 

Epilepsiförbundets föreningskonsulent. 

Se kontaktuppgifter ovan! 
 

Information hemsida och e-post  

Föreningen har registrerat följande E-postadress 

norrbotten.epilepsi@gmail.com 

Från och med 5 februari 2019, kan Ni kontakta föreningen via ovannämnda  

e-postadress. 
 

Föreningen finns numera på nätet under Epilepsiföreningen i Västerbottens 

hemsida http://epilepsi-ac.se 

Där kommer Vi framöver lägga in kommande aktiviteter ! 

Vi söker dig som är villig att ta ett ansvar för föreningens framtida 

Facebookgrupp. 
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