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Styrelsen för Svenska Epilepsiförbundet avger härmed verksamhetsberättelse för 2014. Året har påverkats av besparingskrav vilket gjort att viss verksamhet begränsats.
Perioden inleddes därför med en analys för att belysa konsekvenserna av att minska förbundskostnaderna och öka intäkterna
med hänvisning till mindre statsbidrag och minskade övriga
intäkter. Styrelsen kunde vid årets slut konstatera att åtgärderna
rönt framgång.
Utöver kärnverksamheten har förbundet tack vare medel från
Föreningen Margarethahemmet genomfört såväl ungdomsläger
som familjehelg. I övrigt har året präglats av att en internationell
och vetenskaplig epilepsikongress av stor dignitet ägt rum under
sommaren på Älvsjömässan i Stockholm med flera tusen experter
på epilepsi. Det betyder bl a att epilepsi uppmärksammats mer än
vanligt.
Förbundet har också haft sitt 60:e verksamhetsår och mottagit
jubileumsgåvor från många enskilda medlemmar och samarbetspartners.
Föreningarna verksamhet har uppehållit sig kring påverkansarbete, information och rådgivning samt trivselaktiviteter för medlemmarna. Föreningens ovärderliga roll som mötesplats för gemenskap och utveckling under trygga former har utgjort grunden
i förbundets struktur. Medlemsantalet uppgick den 31 december
2014 till 3352.

Jubileumsår

Epilepsiförbundet bildades 1954 av ett antal
eldsjälar som bl a ville förändra dåtidens syn på
epilepsi och förbättra livskvaliteten för personer
med epilepsi som kanske dolde sin sjukdom på
grund av rädsla för omgivningens inställning.
Organisering syftade till att förbättra situationen för personer med epilepsi såväl medicinskt
som socialt. Påverkansarbete på beslutsfattare inleddes samtidigt som informationsarbete bedrevs
för att motverka okunskap och fördomar.
Lokala epilepsiföreningar bildades för råd och
stöd samt för att stärka individen till ett rikt liv.
Föreningarna utgör fortfarande blodomloppet i
organisationen med sin viktiga uppgift som mötesplats för berörda.
Detta år har alltså varit ett födelsedagsår, hela
året och förbundet har mottagit ett stort antal gåvor från enskilda medlemmar. Förbundsstyrelsen
har beslutat att inkomna gåvor skall användas till
att framställa en kortfattad allmän broschyr om
epilepsi och förbundet, samt för revision av ett
välkomstblad. Därutöver har förbundsstyrelsen
uttryckt att ett norskt dataspel skall översättas till
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Intressepolitik

svenska. Förbundsstyrelsen har varit angelägen
om att inkomna gåvors nytta skulle kunna synliggöras och eftersom broschyrmaterialet fn är begränsat fanns ett mycket tydligt behov att fylla.
60-årsfirandet har främst uppmärksammats i
Svenska Epilepsia vars första nummer för året
lyfte fram morgondagens utmaningar för förbundet. Utgåvan innehöll även en inbladning av inbetalningsavin med uppmärksammande av möjligheten att ge en gåva. Därefter har givarna
presenterats med namn i varje nummer av tidningen. En jubileumslogotyp framställdes som
använts i olika sammanhang.
En särskild gåva överlämnades av Epilepsiföreningen i Göteborg i form av en utbildningsdag
för personliga assistenter, hemtjänst-, och vårdpersonal våren 2015.
Svenska Epilepsisällskapet överlämnade en
film ”Jag är sjuk två minuter i månaden” till förbundet. I filmen berättar fem personer om sitt
liv med epilepsi, sitt förhållningssätt och hur de
lever med epilepsi i vardagen. Förbundsstyrelsen
riktar ett stort tack till alla givare för mycket uppskattade gåvor.

Förbundsstyrelsen har haft två telefonsammanträden samt ett internatmöte. Arbetsutskottet har
haft fyra telefonmöten för att besluta om löpande
ärenden och bereda frågor till styrelsen.
Förbundsstyrelsen har under året fortsatt kampen för att få till stånd nationella riktlinjer för
epilepsi, men dessvärre har frågan ännu inte funnit gehör hos beslutsfattarna. En uppvaktning av
socialstyrelsen genomfördes i början av året med
begäran om att arbete inleds med skyndsamhet
för att ta fram nationella riktlinjer för epilepsi.
Förbundsordföranden har därefter i en interpellation debatterat frågan med socialminister Göran
Hägglund.
Innan de allmänna valen tillfrågades de politiska partierna om vad de tänker göra för att epilepsi ska få nationella riktlinjer. Partisvaren publicerades i det andra numret av Svenska Epilepsia.
Den nye folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström tillskrevs under november
för att uppmärksamma behoven hos den stora
patientgruppen som har epilepsi. En skrivelse om
behovet av nationella riktlinjer tillsändes även
samtliga riksdagsledamöter.
En skrivelse om VNS tillställdes Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm för att uppmärksamma att en betydande patientgrupp riskerar otillräcklig vård på grund av brist på finansiering av vagusnervstimulering som utgör ett
etablerat behandlingsalternativ för personer med
svårbehandlad epilepsi.
Svenska Neuroregister är en paraplyorganisation där olika webbaserade register samlas för
olika diagnoser. Registerverksamheten ger en
möjlighet till uppföljning och kvalitetssäkring och
för att öka patientperspektivet i registerarbetet
har förbundet utsett Börje Vestlund till referensgruppen för det svenska epilepsiregistret.
Via universitetssjukhusen pågår ett arbete med
med att upprätta ett nationellt kvalitetsregister
för barnepilepsi som ligger på samma plattform
som vuxenepilepsiregistret. Till styrgruppen för
barnepilepsiregistret har utsetts Ann Andersson
som förbundets representant.

Frågan om försäkring är ständigt aktuell i förbundet. Motioner från kongressen 2013 har ytterligare betonat vikten av att klargöra situation-en
inom försäkringsområdet för personer med epilepsi.
Regeringen tillsatte under 2014 en utredning
med uppdrag att följa upp hur försäkringsbolagen hanterar ansökningar om personförsäkringar. I utredningen ingick att kartlägga hur vanligt
det är att bolagen avslår ansökningar om personförsäkringar. Förbundets medlemmar har via
internet erbjudits möjlighet att svara på en enkät
för att delge sina erfarenheter.

11:e Europeiska
Epilepsikongressen

Under sommaren arrangerades en stor internationell epilepsikongress på Svenska Mässan i Älvsjö
utanför Stockholm, med experter på epilepsi från
världens alla hörn.
Kongressen arrangerades i samarbete med
Svenska Epilepsisällskapet, som är den svenska
grenen av en internationell vetenskaplig sammanslutning, ILAE (International League Against
Epilepsy), d v s professionens motsvarighet till
Epilepsiförbundets international, IBE.
Mer än 2500 experter från 191 nationer samlades för att diskutera nyheter inom epilepsivärlden och för att utbyta erfarenheter med andra
kollegor.
Ett omfattande vetenskapligt program presenterades med 40 vetenskapliga sessioner och med
föreläsare från 33 länder. Egna forskningsresultat
presenterades genom 100 föredrag och 650 posters.
Ytterligare diskussionsfora och debatter samt
utbildningsprogram erbjöds i parallella program.
Såväl grundforskning, farmakologi, kirurgi och
barnepilepsi fanns som huvudteman.
Arrangemanget har presenterats med artikel i
Svenska Epilepsia. En rad pressmeddelanden publicerades gemensamt av SES och SEF.

Föreningarna

Betydelsen av epilepsiföreningarnas verksamhet
kan inte nog understrykas. I epilepsiföreningen
erbjuds en mötesplats för medlemmar i olika
åldrar och med olika bakgrund för diverse aktiviteter.
Aktiviteterna spänner över ett stort område och
handlar om information, råd och stöd, men också
lika viktigt; samkväm och stimulans genom utflykter och trivselkvällar. Att samtala med andra
som har liknande erfarenheter, att dela egna
tankar och reflektioner gör att man känner sig
mindre ensam. Att därutöver inbjudas till sociala
arrangemang och rekreation bidrar till att stärka
självkänslan och skapa förutsättningar till positiva kontakter och utveckling.
Föreningarnas verksamhet präglas av nyttan för
individen, men också av aktiva åtgärder för att
informera personalgrupper och påverka lokala
beslutsfattare. Föreningarnas roll som opinionsbildare är viktig och många föreningar har gjort
punktvisa insatser, andra har regelbundna aktiviteter med denna målsättning.
Förbundsordföranden besökte Sundsvallsföreningen för ett uppskattat adventsfirande tillsammans med medlemmarna den 30 november.
Därutöver har ordföranden träffat fd ordföranden för Gotlandsföreningen för dialog om viss

reorganisation. Kent Bäckrud har tagit betydande
ansvar för epilepsiföreningen i Norrbotten samt
Västerbottenföreningen under året. Därutöver
har Kent Bäckrud besökt och tillhandahållit ett
regelbundet stöd till Hallandsföreningen samt
Kronoberg.
Företrädare för epilepsiföreningen i Norra Skåne har utgjort ett hedervärt stöd i arbetet med att
understödja verksamheten i epilepsiföreningen i
Lund tillsammans med Ingrid Persson.
Förbundskansliet har vid behov varit behjälplig
med framställning och distribution av inbjudningar/affischer till flera föreningar.
Vid Malmöföreningens 50-årsjubileum representerades förbundet av Margaretha Andersson.
Kent Bäckrud var särskilt inbjuden.
Under året har förbundsstyrelsen konstaterat
att flera föreningar har en stabil och aktiv verksamhet, några har dock meddelat svårigheter att
finna intresserade till förtroendeposter. Merparten av föreningarna drivs av egen ideell kraft,
med förtroendevalda som ägnar betydande tid
och kraft åt att förbättra livet för personer med
epilepsi. Frågan om medlemsrekrytering har diskuterats i förbundsstyrelsen och är en konstant
viktigt tema för utveckling och modern anpassning.

”Kee Ahnström fick
Guldljuspriset för
sitt ovanligt modiga
och sportiga engagemang för att väcka
uppmärksamhet åt
epilepsi, bekämpa
fördomar och samla
in pengar till forskning”

En bok om epilepsi

Förbundet har sökt och erhållit medel för ett
första möte med författargruppen till ”En bok
om epilepsi” i syfte att modernisera och revidera
boken. Boken är den enda i sitt slag i Sverige som
ger en bred och djup kunskap om epilepsi och
nyttjas såväl av enskilda som vid utbildningsinsatser inom sjukvården. En första genomgång
gjordes sent i december och förbundsstyrelsen
avser att söka vidare medel för utgivning på eget
förlag. En ansenlig del av redaktionsarbetet ombesörjs av förbundskansliet.

Forskning

Förbundet betonar bl a genom sitt engagemang i
Stiftelsen Epilepsifonden behovet av ökade forskningsinsatser inom epilepsiområdet.
Förbundsstyrelsen kunde därför glädjas åt att
ett omfattande EU-projekt under året erhållit
nästan 12 miljoner Euro till epilepsiforskning,
varav 1.7 miljoner euro tillställts Lunds universitet för att reda ut den komplexa bakgrunden till
epilepsins uppkomst, för att hitta nya behandlingsmetoder. Om projektet har skrivits i Svenska
Epilepsia.

Guldljuspriset

Guldljuspriset är en fin och uppskattad tradition i
förbundet och delades sedvanligt ut i riksdagshuset i samband med en högtidlig lunch. Årets pris
gick till äventyraren Kee Ahnström för

”sitt ovanligt modiga och sportiga engagemang
för att väcka uppmärksamhet åt epilepsi, bekämpa
fördomar och samla in pengar till forskning”
Priset delades ut av fd riksdagens talman Birgitta Dahl som tillsammans med Guldljusrådets
ledamöter utsett pristagare bland av medlemmar
och föreningar nominerade kandidater.
Guldljusrådet består av: Birgitta Dahl, riksdagens fd talman, Chatrine Pålsson Ahlgren, fd
förbundsordförande, Lars Gårdfeldt, teologie
doktor, Peter Althin, advokat och Barbro
Beck-Friis, professor.
Ett pressmeddelande samt artikel i Svenska
Epilepsia publicerades med anledning av utdelningen.

Foto: Från vänster Chatrine Pålsson Ahlgren,
Kee Ahnström, Birgitta Dahl samt Lars Gårdfeldt

Ungdomsverksamhet

Internationellt

Förbundets verksamhet för unga med epilepsi
har expanderat under 2014 med stöd av Föreningen Margarethahemmet. Det har möjliggjort
ett skidläger under våren samt ett utökat sommarläger för ungdomar med svår epilepsi under
juni/juli.
Ungdomssektionens styrelse med Anna Eksell
i ledningen har förberett och genomfört all ungdomsverksamhet med ett rikhaltigt och stimulerande program med såväl rekreation som utvecklingsskapande aktiviteter där epilepsin inte
utgjort ett hinder.
Stor vikt har lagts vid gemenskap, trygghet,
stöd, stimulans och kamratskap. Verksamheten
har beskrivits i Svenska Epilepsia.

Familjeverksamhet

Med stöd av Föreningen Margarethahemmet
genomfördes en helg för familjer med barn med
svår epilepsi under ledning av Ann Andersson.
Helgen varvades med samtal och föreläsningar
av professionen. Parallellt med föräldrarnas program löpte barn och syskonprogram med inomoch utomhusaktiviteter.
Teman i konferensen uppehöll sig kring skolproblematik, minnesvårigheter, anfallssituationer, oro för framtiden, läkemedelspåverkan och
kognitiva funktioner.
Därutöver fokuserades kring den stress som
familjer upplever när en familjemedlem får epilepsi. Sorgeprocesser och syskonens situation i
familjen där fokus ofta är på individen med epilepsi, ingick också i diskussionerna bland familjemedlemmarna.
Ann Andersson har av förbundet nominerats
till Skolinspektionens samråd.
Arne Hertzberg har varit förbundets representant i SPSM.

Förbundets internationella engagemang har
främst kanaliserats genom vice förbundsordföranden
Margaretha Anderssons uppdrag som ledamot
i IBE:s europeiska styrelse. Förbundet representerades av Margaretha Andersson vid det årliga
nordiska samarbetsmötet som ägde rum i Oslo
i anslutning Norsk Epilepsiforbunds 40-årsjubileum.
I samband med den internationella epilepsikonferensen i Sverige deltog förbundssekreterare
Susanne Lund som ledamot i IBE:s Governing
Task Force som har till syfte att genomlysa stadgar och formalia för förbundets international.
Förbundssekreteraren skrev vidare en artikel om
ungdomslägret i Sötåsen som publicerades i IBE:s
tidskrift, International Epilepsy News samt på
IBE:s hemsida, samt har fortlöpande kontakt med
IBE:s högkvarter.
Den europeiska epilepsidagen ägde rum den
10 februari och förbundskansliet framställde såväl folder samt affisch för att exponeras vid utåtriktade aktiviteter under dagen.
Efter valet under hösten tillskrev förbundet alla
svenska EU-parlamentariker med uppmaning att
ansluta sig till gruppen ”European Advocates for
Epilepsy” som arbetar för
att lyfta viktiga frågor för
personer med epilepsi på
EU-nivå.
Förbundskansliet har
också i samverkan med
professionen vidtagit förberedelser för att informera
den svenska regeringen
inför WHO:s styrelsemöte
i januari 2015, där epilepsi
aktualiseras på agendan.

Assistanshund

Förbundssekreteraren har under året varit ledamot i Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd där arbete bedrivits för att uppmärksamma
utvecklingen av alarmerande hund för epilepsi.
I rådet har kvalitetssäkringsarbete utförts för att
certifiera såväl hund som instruktör. Måldokument har färdigställts under senare delen av året.
Artiklar i Svenska Epilepsia har presenterats
i flera nummer för att betona vikten av hunden
som värdefullt stöd och hjälp i samband med anfall.
Upprop har publicerats på hemsidan och i
Svenska Epilepsia i syfte att få fram hundar för
utbildning. Tyvärr har intresset varit begränsat,
sannolikt på grund av kostnadsskäl.
Förbundsordföranden har därutöver intervjuats
i en landsortstidning samt haft en interpellationsdebatt med minister Maria Larsson om behovet
av statlig finansiering av assistanshundar.

Svenska
Postkodlotteriet

Förbundsstyrelsen vidtog under året ett flertal
åtgärder för att förbundet ska kunna bli förmånstagare i Svenska Postkodlotteriet, vilket begärts
av flera medlemmar och föreningar.
Bland åtgärderna hör en ansökan om 90-konto,
vilket bifallits av Svensk Insamlingskontroll.
Nordea har därefter tilldelat förbundet ett 90konto (pg 900411-0). Ett annat kriterium är att bli
medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd). Förbundets ansökan om medlemskap
bifölls i slutet av september.
Därefter inlämnades en ansökan till Svenska
Postkodlotteriet som meddelat att beslut föreligger innan februari 2016. Förbundsstyrelsen har
under hösten diskuterat ändamålet med 90-kontot, vilket bör vara konkret och avgränsat.

Folkspel

Under året har en satsning på att förstärka föreningarnas ekonomi gjorts genom att bl a påminna
om föreningens anslutning till Folkspel.
Genom registrering hos Folkspel erhåller föreningarna intäkter från enskilda som t ex prenumererar på Bingolotto.
Förbundsstyrelsen har genom cirkulär och annonser i Svenska Epilepsia och på hemsidan sökt
uppmuntra ökad medverkan och försäljning av
Sverigelotter och Bingolotter. Kansliet har använt
Folkspels informationsfolder för att informera om
Folkspels stöd till ideell verksamhet samt också
upprätthållit kontakt med Folkspel för fortsatt
dialog och utveckling.

BINGOLOTTO
VINSTER FÖR MILJONER

Få två lotter
utan extra
kostnad!

ALLT KAN HÄNDA – ALLA KAN VINNA

Stöd din Epilepsiförening.
Bli prenumerant och stöd din Epilepsiförening så får du två Bingolotter
utan extra kostnad. Läs mer på bingolotto.se/epilepsi
Kampanjkod: 2588

Opinionsbildning
Newsdesk

Förbundet har ett abonnemang på Newsdesk, en
nyhetsportal för journalister, experter, talesmän,
sakkunniga och andra opinionsbildare, som medför att pressmeddelanden på ett smidigt sätt når
viktiga mediaredaktioner över hela landet. Under
2014 publicerades 7 pressmeddelanden, varav 5
med anknytning till forskning och sommarens
internationella kongress.

Hemsidan

Förbundets hemsida har genererat 60 000 besök
under 2014 vilket är en markant ökning från föregående år. Genomsnittsbesökaren stannar ca
2 minuter och 40 sekunder per gång. 72 % av
besökarna är nya och 28% är återvändande gäster
på hemsidan. Statistiken visar också att 143 746
sidvisningar gjorts under året.
Kansliet tar emot många frågor via länk från
hemsidan. Ett bildspel från sommarens uppskattade ungdomsläger på Sötåsen har publicerats
jämt information och nyheter. Styrelsens ambition är att hemsidan skall hållas aktuell och
utvecklas för att väcka intresse för förbundet
och medlemskap, tillhandahålla information och
hänvisa till föreningarna. Dock har utvecklingen
ej uppfyllts i alla avseenden pga nedskärningar,
men styrelsen har stora förhoppningar om att utveckla sidan. Alla föreningar har egna undersidor
med kontaktuppgifter.
Förbundskansliet svarar för regelbunden uppdatering och Margaretha Andersson är styrelsens
ansvariga för hemsidan.

Facebook

Förbundet har en egen grupp på Facebook som
administreras av vice förbundsordförande
Margaretha Andersson.
Besökarna delar erfarenheter och knyter kontakter förutom att förbundet publicerar nyheter
och meddelanden. Forumet är fortsatt en tillgång
för personer med epilepsi och deras anhöriga.
Under året har dessutom öppnats en grupp för
VNS-intresserade.

Förbundskansliet

Förbundets kansli är beläget i Sundbyberg, utanför Stockholm, i samma lokaler som Handikappförbunden, en paraplyorganisation för 37 funktionshindersorganisationer.
Två heltidsanställda administrerar förbundets
verksamhet, med stöd av en extern ekonomikonsult. En central uppgift är att tillhandahålla information, råd och stöd till såväl medlemmar som
allmänheten. Personalgrupper, skolor och andra
institutioner vänder sig ofta till förbundskansliet
med allmänna och specifika frågor kring epilepsi.
Kontakter sker via telefon, epost samt i mindre
utsträckning via brev. Broschyrer, tidningar och
epilepsimärken distribueras i rikligt antal och i
samband med beställningar marknadsförs uppmaning till medlemskap.
Förbundskansliet har under året bistått vissa
föreningar med att utforma föreningsmeddelanden. Under året har kansliet utöver ordinarie
service svarat för en omfattande administration
i samband med förbundets ansökan om att bli
godkänd som förmånstagare i Svenska Postkodlotteriet.
Förbundets tre fonder; Stiftelsen EB Hellbergs
fond, Stiftelsen Estrid och Gustav Johanssons
fond samt Stiftelsen Epilepsifonden administreras av kansliet. Frågor och vägledning vid gåvor
och kondoleanser ombesörjs i allt högre omfattning. Kansliet har framtagit särskilda kort för
tack för gåvor, samt minnesblad för kondoleanser.
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Svenska Epilepsia

Förbundets tidskrift Svenska Epilepsia har utkommit med fyra nummer med vardera 24 sidor.
Tidningens spridningsområde är medlemmarna
i förbundet och Svenska Epilepsisällskapet, jämte
myndigheter, neurologmottagningar, riksdagens
ledamöter, prenumeranter m fl.
Artiklar och notiser samt referat från förbundets
ungdomsläger och familjeverksamhet har publicerats under 2014. Nyheter inom det medicinska
området samt glimtar från epilepsiföreningarnas
verksamhet har presenterats jämte såväl uppmuntrande texter och historier om motgångar.
Tidningen söker inte negligera svårigheter i livet med epilepsi, men vill också vara ett forum
för att visa positiva exempel på lösningar och ge
framtidshopp. Om tidningen dröjer över utgivningsdatum kontaktas kansliet av ivriga medlemmar.
Tidningen har i varje nummer även detta år
publicerat ett korsord samt tävling som har sin
givna läsarkrets. Tidningen distribueras i huvudsak direkt från tryckeri till medlemmar och prenumeranter, med undantag för de överexemplar
varje förening erhåller. Kansliet gör också samlade utskick till neurologmottagningar, tillsammans med begäran om exponering i väntrum,
samt med medlemsblanketter och annan relevant
information för att söka nya medlemmar.
Några föreningar utger egna medlemstidningar/blad med lokal och uppskattad information,
inbjudningar och referat från genomförda aktiviteter.
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Stockholm den 27 april 2015
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Vi summerar 2014 som delvis ett framgångsrikt år för Svenska Epilepsiförbundet. Året
började lite motigt med ekonomiska bekymmer där vi fick skära ner i vår verksamhet.
Emellertid har kansliet varit både uppfinningsrikt och kunnigt på att skapa verksamhet
med minsta möjliga marginal. Det andra negativa beskedet förbundet fick var, att visserligen skulle det tas fram nationella riktlinjer för kroniska sjukdomar, men dock inte för epilepsi, vilket gjorde oss väldigt besvikna. Detta om det negativa som hände, nu till allt det
positiva och det överväger med råge.
I mitten av förra året fick förbundet ett större anslag från Föreningen Margaretahemmet.
Det skulle gå till barn- och ungdomsverksamhet. Det har inneburit att vi kunnat genomföra, förutom det sedvanliga Sötåsenlägret med utökat antal ungdomar, även ett vinterläger
på skidor. Dessutom fick vi för första gången på länge möjlighet att genomföra en ordentlig familjehelg med angeläget innehåll. Vi kunde också fortsätta en rad andra projekt som
finansierats av externa medel.
När det gäller intressepolitik tog vi under hösten tag i frågan om Epilepsiregister samtidigt som man ville intensifiera arbetet med det befintliga registret så att det började användas mer frekvent. Dessutom pågår arbetet med ett barnepilepsiregister vid Karolinska
Solna som förbundet är delaktigt i.
Under senhösten fick vi också kännedom om att WHO vid sitt styrelsemöte i januari
skulle anta en resolution om epilepsi. Vi förberedde därför en uppvaktning av den nuvarande regeringen för att förmå den svenska delegationen att ställa sig bakom resolutionen.
Den andra viktiga delen i vår verksamhet är vår organisation. Förbundsstyrelsen deltog
med viss framgång i samtal och erbjöd praktisk hjälp för att få haltande föreningar att
överleva. Vi kan glädja oss åt att t ex Uppsala och Linköping har fått bra och stabila styrelser. Det bedrivs kanske inte alltid så omfattande verksamhet, men från att ha varit nästan
nedläggningshotade så bedriver man i dessa styrelser och många andra föreningar en bra
verksamhet.
Det är nu dags att knyta ihop påsen för 2014 och vi har fått både negativa och positiva
nyheter. Vår nedgång när det gäller antal medlemmar verkar att ha stannat av. Vi ser år
2015 med stor tillförsikt om att både utveckla vår organisation och vårt intressepolitiska
arbete.
Förbundsstyrelsen ser framtiden an med hopp om fler medlemmar och starka föreningar som kan utgöra en kraftfull röst för jämlik vård och bättre livskvalitet för alla med
epilepsi. Vi tackar alla medlemmar, förtroendevalda och samarbetspartners för värdefullt
engagemang och idogt arbete i den andan.
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Det blir inte alltid som man tänkt sig...
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