Referat af repræsentantskabsmødet 31. oktober 2020

Repræsentantskabsmøde den 31. oktober 2020 kl. 9-16
Odeon, Odense Kvarter 1, 5000 Odense
Tilstede: Dirigent, ekstern revisor, referent, bogholder, Landsforeningens Autismes sekretariatschef,
Landsforeningen Autismes formand, HB, gæster samt kredsenes repræsentanter.
Velkommen ved Lars Grønlund, navneopråb. Heidi Thamestrup siger Godmorgen og velkommen.
Punkt 1.
Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
Poul Erik Petersen valgt som dirigent.
Jannie Kornerup valgt som referent.
Bogholder Helle Bach og ekstern revisor Kim Pommer valgt som stemmetællere.
Poul Erik Petersen, dirigent fastslår, at mødet afholdt i oktober måned, er rettidigt indkaldt og
beslutningsdygtigt.
Punkt 2.
Formandens beretning.
Heidi Thamestrup, landsformand starter med at fortælle mundtligt, om hvad der ikke er kommet ud på
skrift, hvilke møder, der har været med politikere og ministre:
Sorømøde i februar. Undervisningsministerens særlige møde, der i år handlede om inklusion. Ministeren
sagde ordene, der næsten er blevet berømte: inklusion fungerer ikke. Men hun vil ikke rulle
inklusionsreformen tilbage, men i stedet forsøge at styrke inklusionen.
Møde med Astrid Kragh om evaluering på specialområdet.
Møde om inklusion med Pernille Rosenkrantz-Theil sammen med Brian Andersen.
Møde med Camilla Fabricius om barnets reform. Opfølgende møde i november.
Møde med Thomas Adelskov om debatindlæg der blev bragt i altinget.
Mødet med Peter Hummelgård om beskæftigelsesrettede indsatser er blevet flyttet til november pga.
Covid-19.
Møde med Anni Mathiesen om afspecialisering af socialområdet.
Frokost med Mai Mercado om kommunernes håndtering af forældre til børn med autisme.
Da Covid-19 lukkede landet, blev vi blev nødt til at lægge alle strategier om: hjemmearbejde og zoom blev
indkøbt med daglige personalemøder. Hjemmesiden blev udvidet med en corona hjemmeside med
spørgsmål fra medlemmer, bl.a. omkring bosteder og restriktioner. Fik en hotline til ministeriet og lavede
webinarer, udviklede podcast, og fik telefonrådgivning hos Det Nationale Autismeinstitut.
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I marts gik kommunikationsmedarbejder Fie på barsel. HB besluttede ikke at ansætte en barselsvikar, og
det ville få betydning for nyhedsbreve, hjemmeside og Autismebladet.
Der er lavet en kampagne om tvangsanbringelser i oktober. Kampagnen er lavet, da tal for social-og
indenrigsministeriet viser, at autistiske børn fjernes 3 gange så ofte som andre.
Der er startet på evalueringen af det specialiserede socialområde. Der er sket en markant afspecialisering i
vores område.
Regeringen har anerkendt, at autismeområdet har rigtig store udfordringer, og derfor er vi blevet udtaget
som et særligt pilotprojekt.
Der er gang i et kæmpe stort bostedsprojekt. Der bliver forhandlet med forskellige selskaber og
finansieringsselskaber med beløb på over 300 mio. til at lave modelprogrammer og bosteder. Der er to
pensionskasser, der begge gerne vil udvælges.
Rigmor Lond, Kreds Storkøbenhavn Nord: Hvad kommer der ud af møderne med ministre og politikere?
Heidi Thamestrup, landsformand:
Mødet med Astrid Kragh handlede om evalueringen af specialområdet og den er i gang.
Mødet med Pernille Rosenkrantz Teil og inklusion afstedkom bl.a. en sms fra Pernilles sekretariat om, at
der er styr på det, og du får brev om, at Pernille selvfølgelig ikke mener, at det er forældrenes skyld, at
børn med autisme ikke kommer i skole.
Møderne gør, at vi får en anden kontakt med ministre og embedsverdenen og de ved, hvem man er. Det
betyder rigtig meget for det politiske arbejde.
Mødet med Thomas Adelskov der kom Heidi og Thomas til enighed.
Mødet med Anni Mathiesen handler om bevare god relation til oppositionen, og mødet har givet corona
mio., hvor hun sørgede for, at Landsforeningen Autisme fik penge.
Mødet med Mai Marcado om kommunernes håndtering af forældre med børn med autisme og ADHD, var
også af privat karakter.
Susanne Ottosen, Nordsjælland og Rigmor Lond, Storkøbenhavn Nord: Vi har talt om hvorvidt, det er
lovligt, at kommunerne bruger private aktører i forbindelse med ansøgninger om hjælp og til udredning af
borgerens funktions evne. Der er brug for en præcisering af lovgivningen af, hvad kommuner kan tillade
sig. Er det noget, der har været fokus på siden sidst?
Formandens beretning godkendes.
Punkt 3.
Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse, herunder oversigt over fonde.
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Kim Pommer fremlægger visuelt foreningens årsregnskab for 2019 - godkendt af hovedbestyrelsen 28. juni
uden forbehold og bemærkninger - og af de interne revisorer ligeså.
Truels Sterm, København/Frederiksberg: Hvor mange fuldtidsstillinger er der i de 4,5 mio. kr.?
Kim Pommer, ekstern revisor: 10 personaler i 2019 et plus på 2 i forhold til året før.
Lise Lotte Bjerge, MidtVest: Er den strategiske pulje ikke til kredsene?
Kim Pommer, ekstern revisor: Det er korrekt.
Kim Pommer, ekstern revisor: Foreningen har gennem årene modtaget midler fra arveladere med en
klausul på, hvad fondene skal bruges til. De 3 første, er der ikke brugt noget af, og den sidste skal gå til det
tidligere Vejle amt.
Lene Eriksen, Vestsjælland: De to puljer til 50.000 kr. bisidder og udviklingspulje - hvor mange af de
puljemidler blev ikke brugt i 2019? Kan fondenes søges af dem, der er i målgruppen?
Kim Pommer, ekstern revisor: Regnskabet findes kun på PDF - som her. Det er ikke penge, der er røget
tilbage i puljerne. Det er budgetterede penge.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Der er sat kr. 50.000,- af – bestemt af repræsentantskabet - til den
strategiske pulje i budgettet - det er ikke rede penge. For 2 år siden blev der lavet en bisidderpulje. Det er
kredsene, der kan søge. Vi skal have en jurist til at kigge på det. Det er meget gammelt, og noget af det er
til hospitalsindlagte børn, og den helt store pulje skal bruges i den gamle lokalforening i Vejle amt. Da der
ikke mere er noget, der hedder lokalforening Vejle amt, vil vi arbejde på, at det bliver kredsen i det gamle
Vejle amt – altså kreds Trekanten, der får mulighed for at søge gennem Landsforeningen.
Susanne Ottosen, Nordsjælland og Marije Jacobsen, Sydvestjylland: Hvorfor falder antallet af de fonde og
penge, der kommer ind, når der er ansat 2 personer til at søge fonde?
Kim Pommer, ekstern revisor og Lars Grønlund, sekretariatschef: Penge fra fondsgiveren kan det ene år
være sat ind på fondskontoen, og det andet år på nogle af de andre konti.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Der skal arbejdes for det og for at opbygge et godt netværk. Det tager år,
men der bliver kontinuerligt søgt. I 2020 er der bl.a. kommet lovning på flere millioner kr. fra fonde.
Lisa Berrig, Trekanten og Susanne Ottosen, Nordsjælland: Hvorfor er der ikke sendt besked ud til kredsene
om, at bisidderpuljen kan søges?
Lars Grønlund, sekretariatschef: Bisidderpuljen er vedtaget sidste eller forrige år på
repræsentantskabsmødet, og der er informeret om, hvordan reglerne er for, at man kan få pengene
udbetalt. Det kommer også til at stå i Jægerhåndbogen. Det er op til jer selv at søge pengene, men vi vil
gerne være behjælpelig med at søge dem.
Marianne Banner, Østjylland: Kreds Østjylland modtog kommunen Hedensted, der hører under det gamle
Vejle amt. Kan nogen af pengene komme til os?
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Lars Grønlund, sekretariatschef: Pengene skal bruges af lokalforeningen Vejle, så det er kreds Trekanten,
der har lov til at søge. Men kreds Trekanten har lov at bruge sine penge i Hedensted.
Lisa Berrig, Trekanten: Jeg er uenig i, der ikke er penge at hente i fonde. Hvorfor er kredsen ikke blevet
inddraget i, at der er en Vejle amt fond?
Lars Grønlund, sekretariatschef: Vejle sagen har kørt i over 10 år, og alle er informeret om den. Der bliver
talt om den jævnligt i hovedbestyrelsen.
Susanne Ottesen, Nordsjælland: Hvad med bisidderkurser?
Lars Grønlund, sekretariatschef: Kurserne var planlagt til at blive afholdt i foråret og blev aflyst pga. corona.
Kurserne vil nu som et supplement blive lavet som online kurser.
Poul Erik Petersen, dirigent: Der lyder til, der ligger en opgave for sekretariatet og HB om noget mere
information omkring puljer og fonde.
Kathe Johansen, MidtVest: Bisidderpulje kan søges i slut november i år. Kørselsskema kan rekvireres ved
Helle, og man kan derved få dækket nogle af sine kørselsudgifter.
Regnskabet godkendes.
Punkt 4.
Formanden fremlægger forslag til kommende års aktiviteter, herunder hovedbestyrelsens forslag.
Fremtidigt arbejde Landsforeningen Autisme 2021.
Heidi Thamestrup, landsformand:
LA er Landsforeningens 12000 medlemmer. Vi skal have styrket foreningen for medlemmer og kredse:
• Udbygge Jægerhåndbogen. Den skal være manualen til LA.
• Kredskonference skal gennemføres i 2021. Den er blevet skubbet pga. corona. Så vi skal finde andre
måder at gennemføre ting på.
• Formanden skal - som et tilbud - komme på besøg i alle kredse mindst 4 gange årligt.
• Gitte Velling er udpeget som kommunikationschef med ansvar for kommunikation med kredsene.
• Emil Ravn kommer til at træde til med viden om politik, organisation og viden om adgang til
embedsværket.
• Kredsformandsmøder på ZOOM er lagt på faste månedsdage.
• Vest/Øst møder med deltagelse af formandskabet.
• Udbygge muligheden for at bruge Teams til at erfaringsudveksle mellem kredsene.
• Kurser fra Det Nationale Autismeinstitut til kredsene i foråret 2021.
• Opgradere Tirsdagsposten til at indeholde endnu flere ikke offentliggjorte tiltag og informationer
tidligere i de politiske processer.
• Nyhedsmail til alle medlemmer hver måned med uddrag af kredsens aktiviteter.
• Hjemmeside med udviklings ønskeliste hvor de forskellige funktioner bliver prioriteret sammen
med kredsene.
• Kommunalvalgskampagne som kredsene kan “plukke i.” Sekretariatet laver en række af ydelser
eller produkter.
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•
•

Understøtte medlemmer i det lokale Handicapråd.
Årlig undersøgelse af tilfredsheden i kredsene. Undersøgelsen følges op.

I 2021 udgives 3 pjecer:
• Jobcentre og virksomheder om ansættelse af personer med autisme.
• Om at blive diagnosticeret sent i livet.
• Til forældre med børn der lige har fået en autismediagnose med gode råd og lidt om LA.
Kampagne i 3 dele:
• Hvilke træk er tydelige/typiske?
• Autismens forskellige ansigter skal afdækkes.
• Hvorfor er det vigtigt med udredning?
Hovedbestyrelsens arbejde skal styrkes:
• Møder skal faciliteres bedre.
• Planlægningen af møder skal forgå hos sekretariatet.
• Faciliteringen skal sikre, at Hovedbestyrelsens arbejdsgrupper bliver effektive.
• Ny sekretariatschef skal sikre at indkaldelser, bilag og referater udfærdiges af sekretariatet.
Frivillig strategi for medlemmer i kredsene:
• Målet skal være at tiltrække og fastholde frivillige
• Den skal indeholde inkluderende mødeformer
Der skal skabes hjem for autister i verdensklasse:
De 26 beboere fra Højtoft skal være et sted, hvor de har rigtig gode forhold, og vi kan lave et modelprojekt,
hvor der er trygt at være for dem, der bor der og forældrene.
Vi skal have retssikkerheden tilbage:
Vi har etableret et samarbejde med Retshjælpen om et projekt, der skal sikre os advokatbistand og
uddannelse af bisiddere. Online bisidderkurser.
Samarbejde med Red Barnet om sociale medier:
Vi har haft en hel temadag på DR Ultra og med indslag i TV Avisen omkring autister, der bliver snydt af
falske profiler online. Der skal fortsat arbejdes med mange flere, der vil den samme vej som os.
Autismeblad, der dækker flere folks ønsker:
4 udgaver årligt, med let tilgængeligt indhold, tips og tricks, fortællinger om ting der lykkedes. Men også
fastholde bladet med forskningsartikler og teoretisk baserede ting.
Foreningens hjemmeside:
• Hjemmesiden skal tilføjes et Autisme+ univers, hvor man kan finde oplysninger om
tillægsdiagnoser.
• Der skal etableres online netværk, så det er muligt at finde fællesskab og få råd og vejledning om de
komorbide diagnoser.
Udvikle National Autismeplan 2030 vol. 2:
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•
•

Genetablere nogle af de partnerskaber, der var med til at udvikle NAP.
Lave kampagne for at udbrede og implementere forslag og råd fra Det Nationale Autismeplan.

Inklusion:
• Lave en inklusionskampagne der retter sig mod alle dele af samfundet.
• Inklusionssurveyen skal fortsættes og udbygges - med undersøgelse af inklusion i alle lag.
• Samarbejde med Autisme- og Aspergerforeningen med nye tiltag vedr. inklusion
• Udbrede solsikkesnoren
Tinja Vandmose, København/Frederiksberg: Kan der laves pjecer til dem, kommunen ikke vil henvise til
udredning?
Heidi Thamstrup, landsformand: Enig, men det kan ikke klares med pjecer. Det er politisk arbejde, som vi er
i gang med.
Lise Lotte Bjerge, MidtVest: Er bekymret over det kun er uddrag af kredsens aktiviteter i nyhedsmailen til
medlemmerne, da noget så kan blive udeladt. Er det fysiske pjecer, da de hurtigt bliver forældede?
Heidi Thamestrup, landsformand: Helt enig, Gitte Velling har tæt kontakt til kredsene i forhold til, hvad de
ønsker, der skal være i nyhedsbrevet. Pjecer om socialrådgivning og lov kommer online, så de altid er
opdateret. Ønsket om papirpjecer fra kredsene imødekommes.
Mads Dragholt, Autisme Ungdom: Vi mangler lidt mere omkring samarbejdet med Autisme Ungdom både
økonomisk og politisk og opfordre til et bedre og tættere samarbejde. Vi har fået 250 medlemmer på 11
måneder.
Heidi Thamestrup, landsformand: Det er gensidigt, og vi vil rigtig gerne samarbejde med jer.
Susanne Ottesen, Nordsjælland: Er der brochurer til neurotypiske forældre. Noget undervisningsmateriale
til folkeskolen der fortæller, hvad det er at have et inklusionsbarn? Inviterer Autisme Ungdom til at komme
med til kreds Nordsjællands bestyrelsesmøder.
Forvaltningsloven ændrer sig ikke. Kan den ikke ligge på hjemmesiden?
Heidi Thamestrup, landsformand: På EMU portalen, der ligger Det Nationale Autismeinstituts
undervisningsmateriale til at berige uddannelsessystemet og lære om autisme. Det er intet problem at få
skrevet noget materiale til forældre og andre i inkluderede børns klasser.
Lone Geil, Trekanten: Hvordan prioriterer HB alle de tiltag, der skal sættes i gang i løbet af et års tid?
Truels Sterm, København/Frederiksberg: Det lyder ikke realistisk, vi kan nå alt det?
Heidi Thamestrup, landsformand: Alt er afstemt med mit team i politisk kommunikationsafdeling. Det der
er gjort anderledes er, at alle små kampagner skal alle have information om. Alle skridt, vi tager, er et skridt
henimod 2025 planen. Når vi i formandskabet har gode ideer, der skal den vej, så hører vi, om det er noget,
alle er enige om, og hører sekretariatet, om det er muligt.
Foreningens fremtidige arbejde godkendes.
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Punkt 5
Behandling af evt. indkomne forslag
Poul Erik Petersen, dirigent: Alle forslag og vedtægtsændringsforslag træder i kraft ved mødets afslutning
også personvalget. Det betyder, at den der bliver valgt som formand i dag tiltræder ved mødets afslutning
og ikke før.
Forslag 1
Kreds Østjylland: Juridisk bistand ved politianmeldelser HB
indstiller forslaget til godkendelse.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 2
Kreds Østjylland: ICD11 kriteriet siger at man SKAL have en særinteresse for at få autismediagnose. HB
indstiller til godkendelse, men at der fortsat arbejdes med forslaget/problematikken.
Eva Marija Opresnik, København/Frederiksberg: ICD-11 skulle være startet for 4-5 år siden, og måske
kommer den slet ikke, fordi den allerede er for gammel. Særinteresser handler om øjnene, der ser.
Tine Heerup, København/Frederiksberg og Susanne Ottesen, Nordsjælland: Hvordan har man realistisk set
tænkt sig at arbejde videre med og påvirke nogle internationale standarder?
Marianne Banner, Østjylland uddyber forslaget: I kommunen sidder nogen og siger, du kan kun få en
autismediagnose, hvis du har en særinteresse, fordi det siger ICD-11. Vi vil gerne påvirke dem, der
beslutter, hvad ICD-11 skal bestå af og have en standard, der er ens i hele Danmark.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Der skal arbejdes videre med indstillingen i relevante instanser –DKR, NKR
- med dem, der sidder og udarbejder ICD-11 og gøre opmærksom på den mulige diskrepans i den
kommende ICD-11, at der skal være en særinteresse. HB vil arbejde på at have indflydelse.
Susanne Ottosen, Nordsjælland: Det kan ikke nytte noget, vi foreskriver en masse ting i standarder og
vejledninger, hvis ikke det afspejler, hvad der står i forvaltningsloven. Så kan det godt være, vi sidder og
stemmer om alt muligt i dag, men det ændrer ikke lovgivningen.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 3 Kreds Østjylland: Kursus i virtuelle foredrag. HB
indstiller forslaget til godkendelse.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 4 og 6
Kreds Østjylland: Ændringsforslag til vedtægter: indkaldelse til repræsentantskabsmøder rettes til 6
ugers varsel. Forslag skal være sekretariatet i hænde 1 måned før repræsentantskabsmødet. De stillede
forslag udsendes til kredsene og repræsentanterne senest 5 hverdage efter.
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HB indstiller til ændringsforslag, hvor tidsfristen ændres til 8 ugers varsel i stedet for de foreslåede 6 ugers
varsel. HB indstiller til ændringsforslag, at forslag skal være sekretariatet i hænde senest 6 uger før
repræsentantskabsmøde afholdelse og at forslag og opstillinger skal være fremsendt til repræsentanterne
senest 14 dage efter deadline på modtagelse af forslag.
Marianne Banner, Østjylland (forslagsstiller) tilslutter sig HBs forslag.
Eva Marija Opresnik, København/Frederiksberg: Er det meningen, der skal være meget færre forslag for 8
uger inden er midt i sommerferien, og der holder vi ikke bestyrelsesmøder.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Det er slut august, så der er ikke noget praktisk problem i det. Det er
muligt at holde bestyrelsesmøder i september måned, da de fleste er kommet fra sommerferie der.
Forslaget er vedtaget - vedtægtsændring.
Forslag 5
Kreds Østjylland: Ændringsforslag til vedtægter: Redaktionelle rettelser: rettes til hovedbestyrelsen hhv.
statsautoriseret
HB indstiller til godkendelse.
Forslaget er vedtaget - vedtægtsændring.
Susanne Ottosen, Nordsjælland: Er det rigtigt Autisme Ungdom ikke har nogen stemmeberettigede
generelt?
Lars Grønlund, sekretariatschef: Ja, det er korrekt - indtil der er nogen, der foreslår, de får en stemme på
repræsentantskabsmødet.
Forslag 7
Kreds Østjylland: Kandidatforslag til Landsformand skal være sekretariatet i hænde 1. januar. HB
støtter ikke forslaget jf. HB’s ændringsforslag til forslag nr. 4 og 6
Marianne Banner, Østjylland uddyber forslaget: Vores 12.000 medlemmer har været frustrerede over
måden, formandsvalget er foregået på. Der er generalforsamlinger i februar eller marts, og vi skal derfor
have kandidat forslagene i januar, så vi kan vælge repræsentanter i forhold til, hvem vi i kredsen gerne vil
have som formand.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Det er meget tidligt, man skal gøre op, om man er interesseret i at stille op
som formand eller HBs medlem. Fristen inden for de 6 uger er en rimelig tidsfrist.
Tinja Vandmose, København/Frederiksberg: Forslaget giver ikke mening. Vi har et repræsentativt
demokrati, hvor man vælger nogle repræsentanter. Vi kan ikke gå ud til alle medlemmer og høre alle deres
holdninger.
Rigmor Lond, Storkøbenhavn Nord: Støtter HB og anbefaler man stemmer imod. Formænd skal ikke bruge
3/4 år på at føre valgkamp, men i stedet arbejde for mennesker med autisme.
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Eva Marija Opresnik, København/Frederiksberg.: Det giver ingen mening, at man skal vælges som
repræsentant ud fra, hvad man stemmer på til formandsvalget, når afstemningen er hemmelig. Det er
udemokratisk. Der kan komme en formandskandidat på dagen.
Forslag ikke vedtaget.
Forslag 8 – bortfalder
Forslag 9 – bortfalder
Forslag 10 – bortfalder
Forslag 11
Kreds Østjylland: Et kandidatforslag skal være underskrevet af 10 stillere. HB
støtter ikke forslaget
Marianne Banner, Østjylland uddyber: Nogen skal bakke kandidaten op, og medlemmerne skal synes, det
er en god ide, så man ikke bare repræsenterer sig selv.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Det skaber en skævvridning af foreningsdemokratiet. Medlemmer træffer
selv beslutning om, de vil stille op.
Truels Sterm, København/Frederiksberg: Er det stemmeberettigede, der skal støtte de opstillede
kandidater eller tilfældige mennesker?
Marianne Banner, Østjylland: Det er medlemmer af foreningen.
Forslag ikke vedtaget.
Forslag 12
Kreds Østjylland: Et kandidatforslag skal ledsages af en kort præsentation (max 300 karakterer). HB
indstiller til ændringsforslag, da opstilling af et kandidatur skal indeholde en kandidatpræsentation, men
denne skal ikke have specificeret længde. Det pålægges sekretariatet at udarbejde en skabelon, som
kandidaterne skal udfylde, således der skabes en ensartethed i præsentationerne i fremtiden.
Forslag fra HB støttes fra forslagsstiller – kreds Øst.
Marije Jacobsen, Sydvestjylland: Menes der formand, HB eller begge dele? Samt, det skal skrives ind at
sekretariatet laver en skabelon.
Poul Erik Petersen, dirigent: Går ud fra det er alle kandidater, der skal lave en præsentation.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Det skal skrives i forretningsordenen. Det er ikke en vedtægtsændring.
Susanne Ottosen, Nordsjælland: Vi har ikke kunnet få fat i Kathe. Der er givet telefon nr. til en kandidat, der
ikke tager telefonen.
Forslaget er vedtaget.
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Forslag 13
Kreds Østjylland: Rettes til Fastansatte HB
indstiller til godkendelse.
Forslaget er vedtaget - vedtægtsændring.
Forslag 14 +15
Kreds Østjylland: Erhvervsdrivende og ansatte i virksomheder med kundefokus på foreningens
medlemmer kan ikke vælges til Hovedbestyrelsen, men kun til kredsbestyrelser. For selskabs- eller
fondsejede virksomheder med kundefokus på foreningens medlemmer gælder, at
bestyrelsesmedlemmer i disse selskaber eller fonde ikke kan vælges til Hovedbestyrelsen, men kun til
kredsbestyrelser. Undtaget er selskaber og fonde ejet eller administreret af Landsforeningen Autisme
HB indstiller ikke til godkendelse. HB har pålagt sekretariatet at undersøge habilitetsregler i andre
foreninger med juridisk assistance fra en jurist med forstand for foreningsjura.
Østjylland tilslutter sig, at HB ikke støtter forslaget, men i stedet undersøger habilitetsreglerne og juridiske
implikationer.
Lisa Berrig, Trekanten: Hvorfor skal man ikke undersøge kredsene - undersøge hele organisationen?
Lars Grønlund, sekretariatschef: Hele foreningen skal undersøges - også kredse.
Anja Hansen, Sydvestjylland: Må man ikke side i HB som pædagog eller socialrådgiver?
Lars Grønlund, sekretariatschef: Det ser jeg ikke noget til hinder for, men det er op til HB og
repræsentantskabet, som vender tilbage efter de juridiske undersøgelser.
HBs indstilling er vedtaget.
Forslag 16
Kreds Østjylland: Hovedbestyrelsens referater, referat fra repræsentantskabsmødet, konstitueringsliste,
vedtægter, årsberetning samt godkendt årsregnskab offentliggøres på Landsforeningens hjemmeside HB
indstiller til godkendelse, med tilføjelse af offentliggørelse af beretning, årsregnskab m.m. skal ske senest 1
måned efter afholdelse af repræsentantskabsmødet.
Lene Eriksen, Vestsjælland: Ønsker at HBs forretningsorden også er tilgængelig på hjemmesiden.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Den skal ligge i Jægerhåndbogen, som findes på teams, men OK at den
ligger på hjemmesiden.
Forslaget er vedtaget – vedtægtsændring.
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Forslag 17 + Forslag 18
Kreds Østjylland: Kredsene indsender efter afholdt generalforsamling referat, årsberetning,
konstitueringsliste over bestyrelse og repræsentantskabsmedlemmer, vedtægter samt godkendt
årsregnskab. Kredsbestyrelsens referater, referat af generalforsamlingen, konstitueringsliste over
bestyrelse og repræsentantskabsmedlemmer, vedtægter, årsberetning samt godkendt årsregnskab
offentliggøres på kredsens hjemmeside.
HB indstiller til godkendelse. Der fastsættes en deadline for kredsene, at de har én måned til at indsende
deres materiale. HB indstiller til godkendelse, med tilføjelse af offentliggørelse af beretning, årsregnskab
m.m. skal ske senest 1 måned efter afholdelse af generalforsamlingen. Det besluttes at Brian skal bistå med
assistance til kredsene.
Eva Marija Opresnik, København/Frederiksberg: De fleste konstitueringer, jeg har været med til, sker ved
det første følgende bestyrelsesmøde og altså langt efter generalforsamling.
Lise Lotte Bjerge, MidtVest: Kredsbestyrelsens referater skal ikke offentliggøres. Der kan være hemmelige
punkter eller beslutninger, der ventes at skulle tages.
Lilli Jørgensen, Fyn: Jeg synes, det er en beslutning, der ligger hos kredsen, om referatet skal ud.
Tine Heerup; København/Frederiksberg: Kredsene består af frivillige. Der er mangel på ressourcer. Hvis
referatet skal ud inden en måned, skal man have bistand fra sekretariatet.
Heidi Thamestrup, landsformand: Det er et tegn på, at HB ønsker åbenhed og gennemsigtighed, men
kredsene skal selvfølgelig kunne følge med.
Lise Lotte Bjerge, MidtVest: Det er problematisk, at kredsene skal gøre det. Det ville kræve
sanktionsmuligheder, hvis kredsene ikke gør det. Det er voldsomt at pålægge kredsene, at referatet skal
lægges ud.
Tinja Vandmose, København/Frederiksberg.: Da vi foreslog det på hovedbestyrelsen, så var vi ikke
opmærksom på GDPR reglerne i forhold til at lægge et referat på hjemmesiden, og det skal vi lige være helt
klare på.
Susanne Ottosen, Nordsjælland: Kan de blive godkendt i HB først. I pålægger os en pligt. Man har ikke
nødvendigvis en formand. Hvem skal tjekke det hele med GDPR lovgivning, så vi ikke får bøder.
Lilli Jørgensen, Fyn: De to forslag skal ikke været slået sammen. Der er forskel på, om kredsene skal sende
noget ind til sekretariatet, eller om referatet skal offentliggøres på hjemmesiden.
Poul Erik Petersen, dirigent: Enig. Begge punkter skydes til efter pausen. HB skal i pausen drøfte om fristen
skal være en måned eller ej.
Tinja Vandmose, København/Frederiksberg: I forhold til forslag 17 sætter regnskab og referat til 15 april.
Konstitueringsliste hurtigst muligt - senest 15. maj.
Forslag 17 er vedtaget.
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Forslag 18. Forvirring om hvad der stemmes om, og hvad der foreslås. Forslag behandles igen efter pausen.
Forslag 19
Kreds Trekanten: Mange af vores medlemmer har problemer med at få fat i vores socialrådgiver.
HB indstiller til ændringsforslag, HB pålægges af finde en løsning der tager højde for det rejste problem og
samtidig er økonomisk forsvarligt.
Kreds Trekanten (forslagsstiller) tilslutter sig HBs forslag.
HBs indstilling er vedtaget.
Forslag 20
Kreds Trekanten: Vi foreslår, at medlemslisten skal kunne tilgås af op til 3 medlemmer af
kredsbestyrelsen, som bestyrelsen selv udpeger.
HB støtter delvist forslaget. Sekretariatet pålægges at undersøge, hvad tre licenser koster.
Mads Dragholt, Autisme Ungdom: Foreslår HB at overveje et helt nyt medlemssystem, hvis man skal betale
for hver licens. I Autisme ungdom har vi et medlemssystem, jeg gætter på, er billigere end jeres.
Lone Geil, Trekanten: Vi kan godt forstå argumentet. Vi forstår ikke, hvorfor det skulle være så økonomisk
belastende at få mere end 1 adgangskode, men vi bakker op om ændringsforslaget.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Vi ved ikke hvad det koster. Det er derfor, det skal undersøges.
HBs indstilling er vedtaget.
Forslag 21
Kreds Trekanten: I kredsen oplever vi at blive glemt og ikke at få svar på vores henvendelser, hvilket
bremser os i vores arbejde i bestyrelsen.
HB indstiller til en konkretisering af forslaget, da der arbejdes i løsninger på nuværende tidspunkt, som
kredsene er bekendt med.
Marija Jacobsen, Sydvestjylland: Vi havde forslaget oppe og vende sidste år med en deadline på
gennemførelse i 2025. Måske kan deadline fremrykkes til 2021.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 22
Kreds Trekanten: Hovedbestyrelsen / sekretariatet forpligtes til at give en status på det,
repræsentantskabsmødet et år vedtager, på næste års repræsentantskabsmøde. HB
indstiller forslaget til godkendelse
Forslaget er vedtaget.
Forslag 23
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Nana Marie Andersen, Lise Rask & Lise Lotz NAUK (Netværk for Autistiske Kvinder): Forslag til sikring af
bedre autistisk repræsentation
HB indstiller forslaget til godkendelse.
Lise Lotz, NAUK uddyber forslaget: Vi vil gerne have en arbejdsgruppe, der kigger på, hvordan man aktivt
kan få flere voksne med autisme ind i de styrende organer. Vi må gerne deltage, men vi vil gerne aktivt
have gjort noget for at få flere voksne med autisme med.
Lisa Berrig, Trekanten: Der er mange, der kunne have en autismediagnose, uden at vide det. Måske
handler det om, hvordan gør vi organisationen mere overskuelig, struktureret og autismevenlig.
Lilli Jørgensen, Fyn: Hvis man er voksen med autisme bliver man automatisk medlem af Autisme- og
Aspergerforeningen – er det ikke et tættere samarbejde med dem, der er tale om?
Forslagsstillere: Nej.
Tinja Vandmose, København/Frederiksberg.: Jeg synes forslaget er uklart. Skal vi have kvoter - alle kan jo
stille op?
Mona Petersen, Nordjylland: I mange år har vi været repræsenteret af folk med diagnoser. De sidder i
vores bestyrelse. Det synes vi er fint.
Heidi Thamestrup, landsformand: Det ligger lidt i fremtidigt arbejde, som hedder inklusion på alle planer.
Vi skal være bedre til at favne og inkludere alle i organisationen og skabe rammer, hvor alle kan være med.
Lise Lotz; NAUK: Det er ikke et forslag om kvoter, men en gruppe, der aktivt arbejder aktivt med at få fokus
på et område, der er en lille smule underbelyst.
Peter Holm, Sønderjylland: Det er jo en demokratisk proces at få "dem" med i HB. Det er en kæmpe
vedtægtsændring. Jeg synes, den er meget problematisk.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 24
Kreds Vestegnen: Vi foreslår at Hovedbestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der giver
Landsforeningens hjemmeside en generel opdatering, således at faktuelle informationer om autisme i
sin væsentlighed, afspejler hele autismespektret.
HB indstiller forslaget til godkendelse
Mads Dragholt, Autisme Ungdom: Kig på om hjemmesiden er handicapvenlig også for folk med
synshandicap og ordblindhed.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 25
Kreds vestegnen: Oprettelse af informationspakke til ny diagnosticerede HB
indstiller forslaget til godkendelse.
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Marianne Banner, Østjylland: Ikke kun til børn, men ønsker også informationsmateriale om voksne.
HB nikker til, at informationen omfatter både børn og voksne.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 26
Kreds Vestegnen: Ændring af medlemsbladet. Opdeles en del som er fagblad og en del der er til
medlemmer og pårørende.
HB indstiller forslaget til godkendelse.
Tinja Vandmose, København/Frederiksberg.: Kan man som pårørende få begge blade?
Heidi Thamestrup, landsformand: Det, der er vedtaget, er 8 blade om året. 4 blade er rettet familiært og et
andet blad rettet mod mere teori og forskning. Alle får alle blade.
Rigmor Lond, Storkøbenhavn Nord: Kreds Vestegen foreslår 2-4 sider i hvert blad med kredse og
medlemssider i hvert blad. HB foreslår 2 blade. Hvad stemmer vi om?
Simon Felskov, Vestegnen: Korrekt. Vi stillede et forslag med 2-4 sider med medlemmernes ord i hvert
blad.
Susanne Ottosen, Nordsjælland: Man skal bare have et stort blad og gøre, hvad der er nemmest at
administrere.
Heidi Thamestrup, landsformand: Kan det indhold, Simon taler om, de 2-4 sider rummes i de 4 blade med
lignende indhold?
Susanne Ottosen, Nordsjælland: Kan HB gå ind og ændre noget, vi ikke har vedtaget. Det skal være et
medlemsblad for alle og let tilgængeligt.
Simon Felskov, Vestegnen: Det er vigtigt at få medlemmer med, om det bliver i et magasin eller to er
mindre relevant.
Forslaget drøftes efter pausen.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Kreds Vestegn fastholder de 2-4 sider i hvert blad, og det indstiller HB til
afstemning.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 27
Kreds vestegnen: Nemmere adgang til udredning igennem kommunerne HB
indstiller forslaget til godkendelse.
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Simon Felskov, Vestegnen vil foreslå at: Det er den største udfordring at få diagnoser igennem hos
kommuner. Vi gerne vil have, Landsforeningen Autisme går mere aktivt ind i, at der er større og større brug
af private, der laver diagnoser.
Lise Lotte Bjerge, MidtVest: Det kan slet ikke stå til diskussion. Udfordringen er, hvordan HB skal gøre det.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 28
Kreds vestegnen: Udbredelse af Solsikkesnoren i Danmark HB
indstiller forslaget til godkendelse.
Simon Felskov, Vestegenen viser sin solsikkesnor frem.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 29
Kreds Vestegnen: Tilsyn samt brugerevaluering af kommunerne HB
beder om at forslagsstiller præciserer/konkretiserer forslaget.
Simon Felskov, Vestegnen uddyber forslaget: Der skal laves brugerevalueringer i kommunerne ift., hvordan
borgerne oplever sagsbehandlingen. Så vi kan få data, der kan arbejdes med rent politisk. Det skal vi have en
dialog med kommunerne og med lokalpolitikerne om.
Susanne Ottosen, Nordsjælland: Kunne man lave brugergrupper, der nørder lovgivning, vi kan få nogle
valide tal at gå til ministeren med.
Kathe Johansen, HB: Er det foreningen, der skal lave undersøgelsen, eller kommunerne selv?
Simon Felskov, Vestegnen: Det er Landsforeningen, der skal presse på, at der bliver lavet en
brugerevaluering, som kommunerne er forpligtigede til at lave.
Forslaget er vedtaget.
Rikke Madsen, Midtsjælland: Der skal flere socialrådgiverkræfter i vores forening, der kan sikre, at
retssikkerheden bliver overholdt.

Forslag 30
Kreds Vestegnen: Forslag til vedtægtsændring HB
indstiller forslaget til godkendelse.
Forslaget er vedtaget - vedtægtsændring.
Forslag 31
Kreds Sydvestjylland: Afstemninger gøres skriftlige ved personvalg. Øvrige afstemninger gøres skriftlige,
såfremt mindst én eller flere repræsentanter ønsker det. Der føres protokol over de på
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repræsentantskabsmødet vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent HB
støtter ikke forslaget.
Lars Grønlund, sekretariatschef: HB finder, at det, der står i vedtægterne i dag er, at der kun skal en til og få
skriftelig afstemning, opfylder kravet.
Marija Jacobsen, Sydvest: Der skal bare tilsættes "ved personvalg". Så der ikke er tvivl.
Mads Dragholt, Autisme Ungdom: Det her med at præcisere er en god ting og kan hjælpe folk med
autisme. Så hvorfor ikke bare gøre det, når det nu kan lade sig gøre?
Marianne Banner, Østjylland: Der skal bare stå: ”gøres skriftligt såfremt en beder om det.”
Heidi Thamestrup, landsformand: Det er OK at skrive ind, at ”alle personvalg skal foregå skriftligt.”
Forslaget er vedtaget - vedtægtsændring.
Forsalg 32
Kreds Sydvestjylland: Afstemninger ved personvalg foregår skriftligt. Andre afstemninger foregår ved
håndsoprækning med mindre én eller flere repræsentanter begærer skriftlig afstemning. HB indstiller
forslaget til godkendelse.
Vedtaget – fordi forslag 31 er vedtaget.
Forslag 33
Birgit Ravn, Klaus Manthy, Runa DorphPetersen Bay, Inge Wie Nielsen, Karina Hulemose: Valg af disse
poster skal altid foregå ved digital og/eller online urafstemning, hvor alle medlemmer har én stemme pr
medlemsnummer. Alle stemmeberettigede skal være over 18 år.
HB støtter ikke forslaget, men HB støtter initiativet til at undersøge forslaget nærmere i samarbejde med
HB, sekretariatet og medlemmer.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Forslaget gælder kun formand og næstformand.
Gitte Velling har haft kontakt med forslagsstiller, uddyber: Man har urafstemning, hvor alle medlemmer
kan stemme, og hvor man vælger ud over repræsentantskabsmødet.
Eva Marija Opresnik, København/Frederiksberg.: Hvordan kontrollerer man 12000 medlemmer, der skal
afgive en stemme?
Lars Grønlund, sekretariatschef: Det er derfor, vi ikke støtter det, og der er et økonomisk issue i det.
Susanne Ottosen, Nordsjælland: Hvis dem under 18 år i foreningen ikke kan få lov at stemme synes jeg,
man diskriminerer medlemmerne.
Forslag ikke vedtaget.
Forslag 34
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Birgit Ravn, Klaus Manthy, Runa DorphPetersen Bay, Inge Wie Nielsen, Karina Hulemose:
Repræsentantskabsmødet streames online for foreningens medlemmer for at fremme psykisk
tilgængelighed for vores medlemmer.
HB indstiller forslaget til godkendelse.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Det kan ikke lade sig gøre at streame pga. GDPR regler. HB indstiller til, at
der iværksættes en undersøgelse, om man må gøre det, og så kan forslaget evt. vedtages til næste år.
Forslaget er forkastet, men HB lover at undersøge reglerne til næste år.
Forslag 35
Kreds Sydvestjylland: Ønske om at medlemmer kan fravælge det fysiske medlemsblad, dette skal være
gældende for både nye og eksisterende medlemmer.
HB indstiller forslaget til nærmere undersøgelse, hvor forskellige problematikker belyses ved fra- eller tilvalg
af bladet
Marije Jacobsen, Sydvestjylland: Det er kun det fysiske blad man kan fravælge, men skal i stedet have
bladet online.
Lars Grønlund, sekretariatschef: HB undersøger nærmere for at finde ud af mulighederne for at fravælge
bladet. Der noget økonomiske i det samt en undersøgelse fra 2017, som viser, at folk er glade for det
fysiske blad.
HBs indstilling er vedtaget.
Forslag 36
Kreds Sydvestjylland: Ændring i fordelingsnøgle på kontingentmidler
HB støtter ikke forslaget, men anerkender problematikken, hvilket betyder at sekretariatet pålægges at
udarbejde forskellige modeller som løsning på denne problematik. Disse modeller skal tage udgangspunkt i,
at foreningen skal kunne hjælpe mindre kredse, hvor det er svært at skabe den fornødne økonomi.
Marije Jacobsen, Sydvestjylland: Grunden til det er ”ca. 60/40,” ellers får man et skævt beløb på
medlemskontingent. Så det er afrundet.
Lise Lotte Bjerge, MidtVest: ”Mindre kredse” – er det mindre aktivitet, mindre medlemmer, eller mindre
økonomi?
Mads Dragholt, Autisme Ungdom: HB burde kigge på nogle af de mange poster omkring
medlemskontingentet, man betaler for, om der kan findes billigere løsninger.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Der kigges på det hvert år og de ting, der er nævnt, kan der ikke spares på.
Det er op til dem, der skal arbejde med det, hvad en mindre kreds er. I HB blev der talt om medlemstal og
økonomi.
HBs indstilling er vedtaget.
Forslag 37
Side 17

Referat af repræsentantskabsmødet 31. oktober 2020

Kreds Sydvestjylland: Nedsættelse af arbejdsgruppe, ubrugte kontingentmidler HB
indstiller forslaget til godkendelse.
Marije Jacobsen, Sydvestjylland: Jeg vil gerne være med i arbejdsgruppen.
Marianne Banner, Østjylland: Hvad betyder ubrugte kontingentmidler - er kredsenes eller landsforeningens
– og hvordan skal vi skille dem ad?
Marije Jacobsen, Sydvestjylland: Kredsene får 2 gange om året kr. 100,- pr. medlem. Nogle kredse bruger
ikke det hele. Vi vil gerne have en arbejdsgruppe, der ser på, om andre kredse kan søge det, der ikke er
blevet brugt i en kreds.
Susanne Ottosen, Nordsjælland: Kan man overføre pengene til næste år?
Gitte Velling på vegne af Brian Andersen, Vestegnen: Det vil favorisere de aktive kredse og ramme de små
kredse, der ikke har så mange ressourcer.
Forslaget er ikke vedtaget.
Forslag 38 – forslaget er allerede vedtaget.
Forslag 39
Arbejdsgruppe socialrådgiver, fundraising og juristudvalg: HB arbejder på at styrke det gratis
bisiddernetværk, således styringen varetages fra sekretariatet for at sikre fundamentet. At det er
centralt styret kan også sikre et datagrundlag. HB indstiller forslaget til godkendelse.
Marianne Banner, Østjylland: Skal sekretariatet henvise til bisidder i min kreds? Så mister jeg indsigt i, hvor
der er problematikker i min kreds. Hvordan skal henvisningen ske?
Lars Grønlund, sekretariatschef: Det vil ske gennem kredsen.
Lisa Berrig, Trekanten: Skal bisiddernetværket være i sekretariatet eller i kredsene? Vi kan ikke skaffe
bisiddere og har ikke ressourcerne til det.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Det skal foregå i kredsene. Heidi har fremlagt et projekt, der skal arbejde
med juridisk bistand og bisidning i samarbejde med retshjælp.
Lilli Jørgensen, Fyn: Jeg vil ikke have det centralt styret. Vi har velfungerende bisiddernetværk på Fyn. Vil I
tage det fra os?
Lars Grønlund, sekretariatschef: Sådan skal det ikke forstås. Der er et centralt sted, man retter
henvendelse, og så bliver det videresendt til kredsen.
Kathe Johansen, MidtVest: Sekretariatet skal ikke tage styring fra kredsene, men forslaget er lavet for at
gøre det lettere for medlemmerne.
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Susanne Ottosen, Nordsjælland: Vi tager kun i bisidning i det omfang, vi kan - skal vi tage alt hvad der
kommer?
Forslaget er vedtaget.
Forslag 40 - er trukket.
Forslag 41
Arbejdsgruppe socialrådgiver, fundraising og juristudvalg: HB arbejder for at styrke juridisk rådgivning,
gennem projekt med retshjælpen
HB indstiller forslaget til godkendelse.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 42
Arbejdsgruppe socialrådgiver, fundraising og juristudvalg: At HB arbejder for at styrke
socialrådgiverfunktionen økonomisk med fokus på o Overordnet generel vejledning i egne konkrete
sager. Autismespecifik guidning i serviceloven/beskæftigelsesloven og aktivloven HB
indstiller forslaget til godkendelse.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 43
Mads Mikkel Dragholt, Talsperson for Autisme Ungdom og Angelina Mortensen, Landssekretær for
Autisme Ungdom: Ændringsforslag til §5
HB indstiller til, at sekretariatet undersøger nærmere, hvad andre foreninger har præcedens for.
Mads Dragholt, Autisme Ungdom uddyber forslaget: Vi foreslår at nedsætte stemmeretten til 15 år
midlertidigt indtil næste års repræsentantskabsmøde med en solnedgangsklausul, hvor man behandler
forslaget igen.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Vi holder fast i, at det skal udredes først.
Mads Dragholt, Autisme Ungdom: Jeg vil gerne have mit forslag til afstemning.
Lene Eriksen, Vestsjælland: De unge mennesker fortjener stemmeret, og jeg synes, der skal stemmes for
ændringsforslaget.
Forslaget ikke vedtaget, men HB forpligter sig til at kigge på det til næste års repræsentantskabsmøde.
Forslag 44
Mads Mikkel Dragholt, Talsperson for Autisme Ungdom og Angelina Mortensen, Landssekretær for
Autisme Ungdom: Ændringsforslag til § 6
HB støtter ikke forslaget, men vil give Autisme Ungdom observatørstatus med taleret.
Mads Dragholt, Autisme Ungdom uddyber forslaget: Autisme Ungdom foreslår 1 delegeret til
repræsentantskabsmødet med stemmeret for at knytte tættere bånd til landsforeningen.
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Susanne Ottosen, Nordsjælland: De unge fortjener en stemme.
Angelina Mortensen, Autisme Ungdom: Det er vigtigt, vi har en stemme. Det handler om respekt og
anderkende, at vi er en ungdomsorganisation inden for Landsforeningen. Vi beder med 1 stemme bare om
samme status som Grønland og Færøerne.
Silke Rudolph, Autisme- og Aspergerforeningen: Har I tjekket i jeres rettigheder og vedtægter, at I ikke
mister muligheden for at søge fonde, hvis I får stemmeret hos landsforeningen?
Mads Dragholt, Autisme Ungdom: At få 1 delegeret til repræsentantskabet giver ingen problemer der.
Peter Holm, Sønderjylland: Hvorfor er HB imod stemmeret?
Gitte Velling på vegne af Brian Andersen, Vestegnen: Vil det ikke kræve, man er medlem af
Landsforeningen, hvis man skal have stemmeret? Det er ikke alle medlemmer af Autisme Ungdom, der er
medlem af Landsforeningen. Derfor vil Autisme Ungdom ikke kunne vælge frit mellem alle deres
medlemmer, og de skal også være over 18 år.
Forslag om stemmeret ikke vedtaget.
HBs indstilling vedtaget - vedtægtsændring.
Forslag 45
Kreds København/Frederiksberg: Vedtægtsændring HB
indstiller forslaget til godkendelse.
Forslag om en præcisering om hvem der er uden for ovennævnte fora.
Forslaget er vedtaget - vedtægtsændring.
Forslag 46
Kreds København/Frederiksberg: Vedtægtsændring HB
indstiller forslaget til godkendelse.
Tinja Vandmose, København/Frederiksberg uddyber: Præcisering af, at HB er øverste myndighed
Forslaget er vedtaget - vedtægtsændring.
Punkt 7
I lige år. Valg af formand for Landsforeningen.
Heidi Thamestrup, landsformand får 3 min. at tale i: Der er mange opgaver foran os: der skal gøres noget
ved retssikkerhed, renovering af det specialiserede område, Barnets lov, inklusion, kommunalvalg. Styrke
den interne kommunikation så den kommer til at fungere bedre. Hvis man vælge mig, får man en ildsjæl
og en formand, der er fyldt med ideer og visioner. Jeg har bevist, jeg kan udføre og skabe fremgang i antal
medlemmer. Jeg har mange gode kontakter til politikkere, folketinget i kommunerne og til pressen. Det
fremtidige arbejde jeg har fremlagt, er det, jeg vil bruge min næste tid på.
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Kathe Johansen, MidtVest får 3 min. at tale i: Forandring, fællesskab fra oven er det, jeg ønsker for vores
medlemmer. I mine 3 år i HB har jeg forsøgt at få åbnet op for gennemsigtigheden. Det er aldrig lykkedes
100 procent. Mit tlf. nr. har stået med et forkert telefon nr. på Landsforeningen Autismes hjemmeside
indtil 20 min. efter at mit opslag var lagt op på hjemmesiden og Facebook.
Vores forening skal forandres til en mere decentral organisation til gavn for medlemmer. Jeg kunne tænke
mig ting, som kredsene beslutter på repræsentantskabsmøderne, bliver gennemført. Kommunikation fra
HB til kredse skal struktureres bedre igennem referater. Sekretariatet skal bibeholde sin beliggenhed i Høje
Taastrup. Vi har en dyr husleje på 1 mio. kr. årligt. Vi rammer 1-2% af medlemmer med sommerferie,
juleferie 1% af medlemmer, SIKON 5%, SIKON kurserne ca. 2%. Hvis vi breder kurser ud til kredsene, vil vi
kunne ramme 20 procent af medlemmerne. Ønsker mig en transparens af de indbyrdes forhold, erhverv,
tillidsposter i andre bestyrelser for at beskytte os mod evt. tillidsbrud.
Repræsentanter afleverer stemmesedler fra stemmehæfte i poser til Helle Bach, bogholder og Kim
Pommer, ekstern revisor. Nr. 1 er Heidi. Nr. 2 er Kathe. Kim og Helle tæller stemmer.
Punkt 8
Valg af Hovedbestyrelse.
Præsentation af HBs kandidater:
Tomas Schilling Nielsen præsenterer sig.
Brian Andersen, Vestegenen, Næstformand HB præsenterer sig.
David Facius, Aspergerforeningen præsenterer sig.
Simon Felskov, Vestegnen præsenterer sig.
Vini Kjærgaard Jørgensen, Østjylland præsenterer sig.
Mona Petersen, Frederikshavn, bestyrelsen i kreds Nordjylland præsenterer sig. Kirstin
Eliasen, næstformand Fyn præsenterer sig.
Poul Erik Petersen, dirigent: Nu vender jeg tilbage til afstemningen om landsformand: Der er afgivet 53
stemmer. Heidi har fået 26 stemmer, og Kathe har fået 27 stemmer.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Genopstiller alle dem, der står på listen for valg af HB?
Bernd Weibeck; HB: Jeg vil gerne trække mig fra HB.
Brian Andersen, HB: Jeg trækker mig fra valget til HB. I skal ikke stemme på mig. Karin
Øgir, HB: Jeg trækker mig.
Der er 2 minutters pause.
Poul Erik Petersen, dirigent: Vi kan ikke gennemføre de valg, der udestår. Der har været et antal af dem,
der sidder i HB, og et antal af de opstillede kandidater oppe og trække sig. Mødet bliver suspenderet, og vi
tager nu hjem, da kl. er 16. Lars og jeg vil påtage os at afklare med hvilke regler, der skal indkaldes til et nyt
møde, hvor vi tager den del af dagsordenen, der mangler.
Lars Grønlund, sekretariatschef: Dem der har trukket sig fra HB er: Bernd Weibeck, Brian, Peter K. Nielsen
var ikke opstillet, Stina Lund var ikke opstillet, Michael Weyand har trukket sig inden det her, Tomas
Schilling har trukket sig, Karin Øgir har trukket sig. Og nogle kandidater har trukket sit kandidatur.
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(Vinni Kjærgaard og Mona Petersen er slettet fra listen over opstillede på tavlen).
Poul Erik Petersen, dirigent: Tak for nu. Mødet er suspenderet.
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