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Vedtægter
Navn og hjemsted

§1

Navn og hjemsted
Landsforeningens navn er »Landsforeningen Autisme«

§2

Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup.

Formål

§3

Landsforeningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme
Spektrum Forstyrrelser (ASF) og lignende, herunder infantil autisme og Aspergers syndrom.
Landsforeningens aktiviteter og politik tager ikke udgangspunkt i enkelte behandlingsformer.

§4

Formålet opfyldes ved:
– at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører,
– at repræsentere mennesker med ASF, børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet,
– at støtte og vejlede forældre og søskende til mennesker med ASF,
– at virke for oprettelsen af og støtte til de for mennesker med ASF nødvendige børnehave- og
skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som
idræt og kulturelle tilbud,
– at sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i
den enkeltes individuelle behov,
– at fremme nødvendig forskning samt formidling heraf,
– at sikre oplysnings- og bistandsarbejde fra Landsforeningen til medlemmer, samarbejdspartnere og oﬀentligheden gennem oprettelse af et sekretariat, der skal betjene Landsforeningens
medlemmer i principielle spørgsmål,
– at sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indﬂydelse til gavn for
medlemmerne,
– at drive og udvikle SIKON,
– at samarbejde med nationale og internationale organisationer.
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Medlemmer

§5

Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med ASF samt
andre interesserede, herunder ﬁrmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder samt foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål.
Medlemskab af Landsforeningen giver ret til at give møde på Landsforeningens repræsentantskabsmøde med taleret, men uden stemmeret, medmindre medlemmet har stemmeret i henhold til vedtægtens bestemmelser.
Medlemskab af og/eller bidrag til Landsforeningen giver ikke ret til nogen del af Landsforeningens formue eller udbytte af nogen art.
Repræsentantskabet fastsætter et særligt kontingent for medlemmer under 18 år (børn/un
ge-kontingent).
Det nedsatte kontingent giver adgang til særlige aktiviteter og informationer for denne gruppe
samt adgang til et børneråd.
Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret i Landsforeningens øvrige forsamlinger.
Udmeldelse skal være skriftlig og sendes til foreningens sekretariat.

Repræsentantskabet

§6

Repræsentantskabet er Landsforeningen højeste myndighed. Repræsentantskabet består af
mindst 49 medlemmer. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af
Repræsentantskabets medlemmer er til stede.
Hovedbestyrelsen kan indstille nye medlemmer til optagelse i Repræsentantskabet.
Repræsentantskabet sammensættes således: Hver Kreds vælger blandt sine egne medlemmer
tre repræsentanter og én suppleant.
Færøerne og Grønland vælger hver et medlem.
Den til enhver tid siddende formand for Landsforeningen er født medlem af Repræsentantskabet.
Hovedbestyrelsesmedlemmer valgt udenfor ovennævnte fora.
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Repræsentantskabet (fortsat)
Hver repræsentant har én stemme. Suppleanter har alene stemmeret, når suppleanten møder i
stedet for en valgt repræsentant. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Repræsentantskabet er åbent for alle medlemmer og oﬀentligheden.
Ordinært repræsentantskabsmøde a oldes hvert år i oktober og indkaldes skriftligt med tre
ugers varsel med minimum følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse, herunder oversigt over fonde
Formanden fremlægger forslag til kommende års aktiviteter, herunder hovedbestyrelsens forslag
Behandling af eventuelle indkomne forslag
Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
I lige år: Valg af formand for Landsforeningen
Valg af hovedbestyrelse; Der vælges i lige år 5 repræsentanter og 1 suppleant, og i ulige
år vælges 5 repræsentanter og 1 suppleant. Sammensætningen af hovedbestyerlsen skal
være således, at der som minimum i bestyrelsen er 3 repræsentanter, der har bopæl øst
for Storebælt og 3 repræsentanter, der har bopæl vest for Storebælt.
Valg af 2 interne revisorer
Valg af ekstern statsautoriset revisor
Valg af bogholderi- og regnskabsfunktion. Efter indstilling fra foreningens statsautoriserede revisor antages intern eller ekstern bistand til bogholderi og regnskabsfunktionen.
Personen, der varetager funktionen, forelægger løbende budget- og regnskabstal for
Hovedbestyrelsen samt deltager i repræsentantkabsmødet.
Eventuelt

Alle beslutninger på repræsentantskabsmødet træﬀes, hvor intet andet fremgår af denne vedtægt ved simpelt ﬂertal blandt de i afstemningen deltagende.
Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst én eller ﬂere repræsentanter ønsker det.
Der føres protokol over de på repræsentantskabsmødet vedtagne beslutninger. Protokollen
underskrives af referent og dirigent.
Repræsentantskabet fastsætter ved simpelt ﬂertal blandt de i afstemningen deltagende en
forretningsorden.
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Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

§7

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal a oldes, når mindst ﬁre medlemmer af hovedbestyrelsen eller mindst tre Kredse, skriftligt med angivelse af dagsorden, stiller krav herom.
Indkaldelse følger reglerne for indkaldelse til repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen kan
dog, hvor forholdene nødvendiggør det, indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde
med kortere varsel.

Hovedbestyrelse

§8

Hovedbestyrelsen består af elleve medlemmer, hvoraf formanden for Landsforeningen udgør
den ene.
Ti hovedbestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter vælges af repræsentantskabet. Formanden
vælges af repræsentantskabet.
Alle medlemmer af Landsforeningen, er valgbare til hovedbestyrelsen. Fastsatte medarbejdere
i sekretariatet eller i fonde, som Landsforenngen Autisme forvalter eller har som datterselskaber, kan ikke vælges til Hovedbestyrelsen, men kun til kredsbestyrelser. Formanden er undtaget.
Genvalg kan ﬁnde sted.
Alle beslutninger i hovedbestyrelsen skal, hvor intet andet fremgår af denne vedtægt, træﬀes
ved simpelt ﬂertal blandt de deltagende, dog således, at hovedbestyrelsesmedlemmer, der
samtidig har et ansættelsesforhold til Landsforeningen eller fonde, som Landsforeningen for valter ikke udgør ﬂertallet.

§9

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres et sekretariat som ledes af en ansat sekretariatschef i tæt samarbejde med formanden.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg

Landsforeningens struktur

§ 10

Landsforeningens struktur, der skal tilstræbe, at styrke det enkelte medlems indﬂydelse på alle
niveauer på Landsforeningens politik og dennes udøvelse fastlægges således:
Landsforeningen er opdelt i et antal Kredse. Ændring i antallet og opdelingen i og af Kredsene
kan besluttes af Repræsentantskabet.
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Kredsene kan stifte Kommunalforeninger, der følger strukturreformens kommune opdeling pr.
1.1.2007. Det er Kommunalforeningens opgave at sørge for at få indﬂydelse i handicapråd
og uddeling af midler til området inden for egen kommune. Kommunalforeningen skal
som minimum have 10 medlemmer og en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer.
Medlemskab af Landsforeningen giver automatisk medlemskab af kreds- og kommunalforening.
Vedtægter for Kreds og Kommunalforeninger kan fastsættes af hovedbestyrelsen ud fra en
standardvedtægt.
For Færøerne og Grønland gælder særlige regler, som aftales i samarbejde med Hovedbestyrelsen.

§ 11

Kredse
De hidtidige lokalforeninger ændres til Kredse. Vedtægten for Kredse skal godkendes af Landsforeningens hovedbestyrelse for at have gyldighed. Stiftelse af nye Kredse forudsætter godkendelse af Repræsentantskabet.
Hver Kreds vælger tre repræsentantskabsmedlemmer og en suppleant. Landsforeningens Repræsentantskab træﬀer beslutning om geograﬁsk opdeling af Kredsene.
Kommunalforeninger
I kommuner med mere end 10 medlemmer kan der oprettes en selvstændig Kommunalforening med egen bestyrelse med mindst tre medlemmer. Kommunalforeningerne har til opgave
at have forhandlingsretten om spørgsmål vedr. handicapråd, tildeling af kommunale midler til
frivilligt socialt arbejde og aﬀødte sager heraf. Tvivlsspørgsmål afgøres af hovedbestyrelsen.

Tegningsbestemmelser og hæftelse

§ 12

Landsforeningen tegnes af formanden for Landsforeningen og et medlem af hovedbestyrelsen.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes Landsforeningen
af syv af hovedbestyrelsens medlemmer. For Landsforeningen hæfter alene Landsforeningens
egen formue.
Klausuler på gaver skal respekteres.
HB kan meddele Prokura til sekretariatschef og økonomimedarbejder i foreningen, så de kan
tegne foreningen i sager op til 150.000 kroner.
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Regnskab og revision

§ 13

Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet udarbejdes og revideres, herunder detaljeret bilagsrevision, af en statsautoriseret revisor godkendt af Repræsentantskabet. Herudover udpeger Repræsentantskabet hvert
år 2 revisorer fra egne rækker til intern revision. Denne interne revision har alene til opgave at
sikre, at Landsforeningens midler er brugt i overensstemmelse med Repræsentantskabets og
hovedbestyrelsens beslutninger og anvisninger.
Regnskabet skal senest den 1. maj være aﬂeveret til den statsautoriserede revisor, som sikrer, at
den samlede revision (såvel ekstern som intern) er afsluttet senest den 1. juni.
En oversigt over de fonde som Landsforeningen måtte forvalte eller som Landsforeningen har
forbindelse til fremlægges for Repræsentantskabet i forbindelse med Landsforeningens regnskab med angivelse af fundats og ansøgningsbetingelser.

Ændring og opløsning

§ 14

Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde med 2/3 ﬂertal
blandt de i afstemningen deltagende.
Et mindretal på minimum 1/3 af de i afstemningen deltagende kan kræve beslutningen vedrørende ændringen i vedtægten eller beslutningen om Landsforeningens opløsning afprøvet på et
efterfølgende andet repræsentantskabsmøde a oldt med mindst én måneds og højst to måneders mellemrum.
A oldes andet repræsentantskabsmøde, kan forslaget vedtages med almindeligt ﬂertal blandt
de i afstemningen deltagende medlemmer.

§ 15

Beslutning om opløsning af Landsforeningen kan kun vedtages efter hovedbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 3/4 ﬂertal blandt de i afstemningen deltagende på to på hinanden
følgende repræsentantskabsmøder, der er indkaldt med dagsordenpunkt om Landsforeningens
opløsning og med mindst 14 dages mellemrum.

Anvendelse af overskud ved opløsning

§ 16

Opløses Landsforeningen, skal overskud efter betaling af passiver tilfalde en almennyttig og/eller velgørende forening eller fond, som arbejder ud fra et tilsvarende formål.
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Landsforeningens tidligere navn

§ 17

Landsforeningens tidligere navn er Landsforeningen Psykotiske Børns Vel. Med vedtagelse af
denne vedtægt er Landsforeningens navn herefter: Landsforeningen Autisme.

Vedtagelse og ikrafttræden

§ 18

Vedtægten er vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. september 1962 og senere
revideret på generalforsamlinger den 24. marts 1969, 28. maj 1969, 31. marts 1989,
15. marts 1991, 26. marts 1993, 19. marts 1999 samt 9. oktober 2005.
Disse reviderede vedtægter træder i kraft efter vedtagelsenden 9. oktober 2005.
Tilføjelse til §5 (børne-/ungemedlemskab) vedtaget på repræsentantskabsmøde den 8. april
2006.
Tilføjelse til §3 (formål) vedtaget på repræsentantskabsmøde den 14. april 2007
Tilføjelse til §6 pkt. 11 (bogholderi- og regnskabsfunktion) vedtaget på repræsentantskabsmøde
den 14. april 2007.
Ændring af § 6 (tidspunkt for repræsentantskabsmøde) vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. november 2007.
Ændring af § 9 (valgperioder) vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3.
november 2007.
Ændring af § 6 pkt. 11 (bogholderi- og regnskabsfunktion) vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. november 2007.
Tilføjelse af § 3 (formål) vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. oktober 2009
Ændring af § 5, 6, 8 10 og 11 (nedlæggelse af regionsråd) vedtaget på repræsentantskabsmøde
den 24. oktober 2009.
Ændring af § 6 (NLD-gruppen udgår) vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. oktober 2009
Ændring af § 13 (ændrede tidsfrister) vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. oktober
2009
Ændring af § 6 0g 8 (antallet suppleanter) vedtaget på repræsentantskabsmøde den 30. oktober
2010
Ændring af § 6, 7, 10 og 11 (kredsforeninger ændret til kredse) vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 27. oktober 2012.
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Vedtagelse og ikrafttræden (fortsat)
Ændring af § 2 (hjemsted Høje Taastrup) samt § 10 (kreds struktur) ændret på repræsentantskabsmødet d. 26. oktober 2013
Ændring af § 6 (a oldelse i oktober) ændret på repræsentantskabsmødet d. 31. oktober 2015
Ændring af § 6 (punkt ved kasserer udgår og punkt vedr. regnskabsfunktion ændres sprogligt)
ændret på repræsentantskabsmødet d. 29. oktober 2016
Ændring af § 8 (ansattes valgbarhed til Hovedbestyelsen) vedtaget på repræsentantskabsmødet
d. 29. oktober 2016
Ændring af § 9 (sekretariatet ledes af sekretariatschef i samarbejde med formand) vedtaget på
repræsentantskabsmødet d. 29. oktober 2016
Ændring af § 12 vedtaget på repræsentantskabsmødet 2017
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