
Dagsorden – hovedbestyrelsesmøde den 29.-30.maj 2021 

Lokation: Hotel Hesselet, Nyborg. 

Mødedeltagere: 

Afbud: 

(B) beslutningspunkt  
(O) Orienteringspunkt (mulighed for spørgsmål)  
(D) Debatpunkt – fx med sparring til formanden  
(P) Punkt med personvalg   
(BOB) Beslutning og behandling, et punkt med et langt bilag med ændringsforslag  
  
 

Dagsorden lørdag d. 29. maj kl. 10.00-13.00 

1. Formalia (B) (kl. 10.00-10.10): Valg af mødeleder, valg af referent, godkendelse af dagsorden og 
godkendelse af referat, habilitet ift. Dagens dagsordenspunkter jf. forretningsorden §5.  

2. Orientering fra formanden (O) (kl. 10.10-10.30)  

3. Årsrapport 2020 (B) (kl. 10.30-10.55)  

4. Økonomirapportering om 1. kvartal 2021 (O) (kl. 10.55-11.20) 

5. Uddannelsespolitisk papir (BOB) (kl. 11.20-12.35 – inkl. 10 min pause)  

6. Status på arbejdsgrupper (B) (kl. 12.45-13.00) 

 

Dagsorden søndag d. 30. maj kl. 10.00-13.15 

7. Logo (B) (kl. 10.00-10.30) 

8. Hjemmesideudvalg (B) (kl. 10.30-10.55) 

9. Inklusionskampagneplanen (B) (kl. 10.55-11.35 – inkl. 10 min pause) 

10. Kommunal- og regionsrådskampagneplanen (B) (kl. 11.45- 12.25) 

11. Facebook (B) (kl. 12.25-12.45) 

12. Stillingtagen til offentlig udmeldelse om ABA (B) (kl. 12.45-13.10) 



13. Evt. (kl.13.10-13.15) 
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Formalia (B) 

Sagsfremstilling Valg af mødeleder, valg af referent, godkendelse af dagsorden og godkendelse af 
referat, habilitet ift. Dagens dagsordenspunkter jf. forretningsorden §5.  

 
 

Bilag Dagsorden (se første side) 
 

Referat Tilstedeværende:  
Kathe Johansen   
Dorthe Jensen   
Tinja Vandmose   
Susanne Christensen   
Kirstin Eliasen   
David Facius   
Flemming Rasmussen   
Tina Sølling  
Felix Munch 
Tomas Schiling Nielsen 
Simon Felskov 
  
Suppleanter:   
Jane Jensen  
Marije Jacobsen  
  
Afbud:  
  
Gæster: 
11 tilmeldte gæster, som deltager via zoom. Lørdag deltog 11 ud af 11 tilmeldte 
gæster, og søndag deltog 7 ud af 11 tilmeldte gæster. 
 
Sekretariatet: 
Torben Dan Pedersen (sekretariatschef)  
Gitte Velling (kommunikationschef)  
Kirstine Pedersen (organisationskonsulent). 
 
Beslutning:  
Kathe Johansen er valgt som mødeleder.   
Kirstine Pedersen er valgt som referent. 
Alle tilstedeværende overholder habilitetsregler til alle punkter.  
Der fremsættes forslag om at søndagens HB møde startes allerede kl. 09.00, og at 
punkt 3 og 4 ombyttes med punkt 5 og 6, og at de nye punkt 5 og 6 lukkes. Ligeledes 
tilføjes et punkt om facebookreglerne under det nuværende punkt om facebook.   
Dagsordenen er godkendt med disse ændringer.  
Der er ingen kommentarer til forretningsordenen. 
I forhold til dette mødes sene indkaldelse til medlemmer, så hiver Tinja Vandmose 
tilbud hjem på nyt lydudstyr til streaming af HB møder til gæster. 
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Orientering fra formanden (O) 
 

Sagsfremstilling Kathe Johansen orienterer om, hvad der er sket i Landsforeningen Autisme siden 
sidste HB møde. 
 

Bilag  
Referat Indledning: 

Kathe fortæller hvad hun har lavet siden sidste HB møde, opdelt på måned samt 
temaerne; viden, politik og interne møder. 
 
Marts:  
Politik  
Møde med Astrid Krag om Barnet først, sammen med DH, Sind, LEV og ADHD  
Møde i Bestyrelsen i DUKH  
Møde med Brigitte Jerkel (fra Konservative) om barnet først tema  
Møde med  #1million stemmer – input til løsningskatalog  
DH-medlemsmøde og retssikkerhed på det sociale område  
Møde i arbejdsgruppen til ”partnerskabet på handicapområdet (DH og Astrid Krag) 
om ensomhed under covid 19 mv.  
Møde i arbejdsgruppen til evalueringen af det specialiserede socialområde  
Møde i handicap politisk råd – hvor Peter Hummelgård deltog   
Viden  
Møde i ”Fokus gruppe Region Syddanmark” – Niels Bilenberg mfl. - spændende 
autismeprojekt under udarbejdelse  
Udviklingsnetværk i DH – ulands arbejde  
Samarbejdsmøde ved Thomas Taguchi – samarbejde omkring at få sager i domstolen 
på principielt niveau  
Møde med Jacob Holten fra Krabbeshus og Katharina Stendys Hammer fra 
Limfjorden – tildelings politik – tager penge fra specialskole (hvis fravær)  
GDPR-møde med Peter Jacobsen fra ACI 
Interne møder  
Besøge BCU og Højtoft og præsentere ny sekretariatschef   
Webinar ifb. Autismedagen  
Kredsformandsmøde  
  
April  
Politik  
Møde i STU alliancen  
Møde med Jacob Sølvhøj (fra Enhedslisten) – om det specialiserede område, 
retssikkerhed og uddannelse  
Møde med Verne Pedersen (næstformand) fra SL  
Møde med ADHD foreningen med Camilla Lydiksen (direktør) 
Møde i arbejdsgruppen på det specialiserede socialområde – vedr. finansieringen  
Dialog møde om en ny inklusionsalliance  

Jane Jensen
Det staves 'Krabbeshus'Klik her for link: https://krabbeshus-heldagsskole.aula.dk/ 



 

DH medlemsmøde om beskæftigelse  
Møde med LEV, Anni Sørensen (formand) og Anette Christoffersen (direktør) 
Embedsmandsmøde i retssikkerhedsalliancen  
Møde i retssikkerhedsalliancen (KL, DH)  
Viden  
Oplæg om inklusion i København kommunes handicapråd  
GDPR-møde med Peter Jacobsen fra ACI 
Møde i psykolognævnet  
Intern  
Autismenshus møde  
I aftenshowet  
Møde med Autisme Ungdom  
Projekt Socialt Selvforsvar  
Møde om Ny Højtoft  
Møde i vedtægtsudvalg  
Samarbejdsmøde BCU  
Kredsformandsmøde  
Møde i Odeon Odense om SIKON 
  
Maj  
Politik  
Møde i arbejdsgruppen til det specialiserede område  
Møde med socialstyrelsen med Marije Jacobsen og Simon Felskov vedr. høringer   
Opfølgningsmøde for specialistgrupperne i socialstyrelsen  
Møde med Henrik Møller (fra Socialdemokratiet) om førtids- og fleksjob reform  
Formøde i arbejdsgruppen til evalueringen til det specialiserede socialområde  
Møde med Monica Lylloff – om retssikkerhed og barnet først  
Møde med SUF – sparring om bosteder  
Besøg af SAU  
Møde i retssikkerhedsalliancen (KL, DH)  
Medlemsmøde om retssikkerhedsalliancen  
Viden  
Ankestyrelsen - børnemøde  
Møde med gladfonden om mission inklusion  
Psykolognævnet  
Intern  
Møde i vedtægtsudvalg  
Samtaler ifb. ansættelse af ny sekretariatschef  
GDPR-udvalgsmøde  
  
Revisionsmøder  
Tv2 syd  
  
Under debatten kom følgende op:  
Det kommenteres af flere, at det ser godt ud, og der spørges lidt uddybende ind til 
retssikkerhed og Børnene Først. Ligeledes spørges der indtil den nye socialrådgiver, 
og hvordan det går. Man kan overveje at kigge til For Retshjælp Foreningen i 
forbindelse med retshjælpsprojektet.  
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Uddannelsespolitisk papir (BOB) 
 

Sagsfremstil
ling 

HB skal behandle forslaget til uddannelsespolitisk papir.  
 

Bilag Uddannelsespolitisk papir: 
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EdXBZe_Z0wtHj--_Wo-
nGiUB68hEEquKIsbtwLjqjcxznQ?e=mLcJtG  

Referat Indledning: 
HB reflekterer indledende over formatet ”at behandle politikpapirer”, og overordnet set 
er HB enige om at dette format fungerer godt. 
 
Der er indkommet 4 ændringsforslag (ændringsforslag forkortes i resten af referatet til 
ÆF) til politikpapiret -  link til ÆF:  
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EYWys0o1dv5MgQObwOxzE2oBGNR6
oXQ4SrHZizUIpHAK0g?e=9carb0 
 
Under debatten kom følgende op:  
Til ÆF 1: Når man er i uddannelseshjælp systemet, så er man socialt udsat, så der burde 
være en STU-ydelse, det kunne også være en resurseforløbsydelse. 
Til ÆF 2: Dette er et kæmpe problem, særligt for de unge som rammer ind i 
voksenvæggen. Kan man blive visiteret til efterværn i overgangen i forbindelse med at 
blive 18 år, så man kommer i et forløb under efterværn, så overgangen ikke bliver så 
svær.  
Til ÆF 3: Der kommenteres at dette er et godt forslag, men måske starter problemet 
tidligere (end folkeskolen), måske allerede med det første møde med systemet. Hvad 
betyder det for kommunalpolitikere, regionalpolitikere og på Christiansborg, fordi det er 
valgår, så det er vigtigt at tiltale dem direkte. Vi skal også fortælle dem (politikerne) 
hvordan de skal gøre det, fordi der er aldrig nogen som fortæller nogen, hvordan man gør 
noget autisme venligt. Målret politikken i forhold til indsatsområdet. Det hele startede jo 
nok dengang da man fik en udredning, men det her papir handler om 
ungdomsuddannelser, så vi bør måske afgrænse det her papir, så det passer til det emne 
– og har fokus på hvem modtageren er. Tina Sølling retter det her forslag til, så det kan 
komme i papiret.   
Til ÆF 4: Forslaget er stillet, fordi det ikke giver mening at støtte taxaordningerne, når der 
laves samkørsler – men skal der måske ikke bare kigges på taxaordningerne i stedet for 
slet ikke at tilbyde dem? Fordi det er ikke løsningen, som der er dårlig, men vilkårene i 
den. Derudover er der også personer, som ikke kan tage taxa, og det er meget afhængigt 
af individet, og det er måske det, det handler om, at der skal indføres individuelle 
kørselsordninger, som er fleksible og individuelt tilrettelagt ligesom uddannelserne.  
Generelle kommentarer: Det vil kvalificere arbejdet i LA, hvis man måske arbejder ud fra 
en fast skabelon til politikpapirer.  
 
Beslutning:  
ÆF 1 er vedtaget 

https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EdXBZe_Z0wtHj--_Wo-nGiUB68hEEquKIsbtwLjqjcxznQ?e=mLcJtG
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EdXBZe_Z0wtHj--_Wo-nGiUB68hEEquKIsbtwLjqjcxznQ?e=mLcJtG
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EYWys0o1dv5MgQObwOxzE2oBGNR6oXQ4SrHZizUIpHAK0g?e=9carb0
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EYWys0o1dv5MgQObwOxzE2oBGNR6oXQ4SrHZizUIpHAK0g?e=9carb0


 

  

ÆF 2 er vedtaget 
ÆF 3 er vedtaget 
ÆF 4 er vedtaget 
Forslaget er dog ændret ud fra formuleringen oppe under kommentarerne.  
 
Proces:  
Når papiret er blevet ændret af henholdsvis Tina Sølling i samarbejde med David Facius, 
Simon Felskov og Felix Munch (ÆF 3) og Gitte Velling (ÆF 1,2 og 4) bliver det godkendt på 
Teams. Medmindre der opstår uenighed, så tages det op på et møde på Teams.  
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Status på arbejdsgrupper (B) 

Sagsfremstilling HB skal godkende arbejdsgruppernes i gang værende arbejde på baggrund af 
skriftligt indkomne status bilag.  

Bilag Status fra arbejdsgrupper: 
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EdzfBEQkgmBCrKtqeu21-
7kBZXyqltgOqEopZql4jQHloQ?e=zTfM0c  

Referat Indledning: 
Kathe gennemgår bilaget. 
 
Under debatten kom følgende op: 
I forhold til Frivilligstrategigruppen så er tidsplanen for kort i forhold til udsendelse 
af strategi til repræsentantskabsmødet, det skal sendes ud til 6-8 uger før. Det 
betyder at arbejdsgruppen reviderer planen, således at HB får det tidligere, så det 
kan sendes rettidigt til repræsentantskabsmødet. Ydermere gøres der opmærksom 
på, at der mangler en tovholder for Autisme+ tovholdere gruppen. 
 
Beslutning: 
Felix Munch er valgt som tovholder for Autisme+ tovholdere 
Arbejdsgruppernes status bilag er godkendt. 

https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EdzfBEQkgmBCrKtqeu21-7kBZXyqltgOqEopZql4jQHloQ?e=zTfM0c
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EdzfBEQkgmBCrKtqeu21-7kBZXyqltgOqEopZql4jQHloQ?e=zTfM0c
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Årsrapport 2020 (B) 
 

Sagsfremstilling HB skal træffe beslutning om foreningens årsrapport for året 2020.  
 

Bilag Udkast til Årsrapport 2020: https://llk.dk/xm0a3p 
 

Referat Punktet er lukket og fremgår derfor ikke af referatet.  

https://llk.dk/xm0a3p
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Økonomirapportering om 1. kvartal 2021 (O) 
 

Sagsfremstilling HB får en orientering om hvordan økonomisk afrapportering på 1. kvartal i 2021. 
 

Bilag Økonomirapportering:  
Referat Punktet er lukket og fremgår derfor ikke af referatet.  
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Logo (B) 

Sagsfremstilling HB skal træffe beslutning om hvorvidt man ønsker en proces omkring et nyt logo. 
Bilag Bilag om logo beslutning: 

https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/Edm8AirHCV1FoHvDEr0jE_sB1Z4i9
3dcJ-apROzNfgoUew?e=ax9I25  

Referat Indledning: 
Kathe indleder punktet. HB skal beslutte sig for at hvorvidt der skal startes en proces 
omkring muligvis at skifte logo, processen, hvis vedtaget, betyder at der skal 
præsenteres et forslag frem mod repræsentantskabsmødet. 
 
Under debatten kom følgende op:  
Det fremføres gentagne gange i løbet af debatten, at det er en god ide at starte en 
proces omkring et nyt logo, og at det måske vil være smart at gøre det i forbindelse 
med 60 års jubilæet næste år. Ydermere nævnes det at flere andre organisationer er i 
gang med at udskifte puslespilsbrikken som logo. Ligeledes fremføres det i debatten, 
at der er meget genkendelighed i det nuværende logo, og at vi ikke behøver at starte 
en proces omkring nyt logo, ligeledes fordi det er dyrt. 
Der spørges indtil hvad puslespilsbrikken og logoet symboliserer og grunden til et 
ønsket om nyt logo. Der svares i debatten at puslespilsbrikken symboliserer at autister 
“mangler en brik” og at det for mange både autister og pårørende opfattes og opleves 
diskriminerende, sårende, forældet og forkert. Der argumenteres for at kredsene også 
har krav på at blive hørt i en sådan proces omkring nyt logo. Det fremføres at det er 
væsentligt i forhold til at stå sammen, at man alle sammen i hele foreningen føler sig 
repræsenteret af logoet. Ligeledes fremføres det i debatten, at når man åbner op for 
at starte en proces omkring logo, så er det jo ikke sikkert at processen ender med at vi 
skifter logo lige nu. 
 
Beslutning: 
Der foretages en afstemning omkring dette. Et flertal i HB har besluttet, at der skal 
igangsættes en proces omkring at kigge på logo. 
Der vælges en arbejdsgruppe til dette, og her er Felix Munch, Tinja Vandmose, David 
Facius, Marije Jacobsen og Torben Dan Pedersen valgt. 
 

https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/Edm8AirHCV1FoHvDEr0jE_sB1Z4i93dcJ-apROzNfgoUew?e=ax9I25
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/Edm8AirHCV1FoHvDEr0jE_sB1Z4i93dcJ-apROzNfgoUew?e=ax9I25
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Hjemmesideudvalg (B)  

Sagsfremsti
lling 

Simon Felskov fremlægger punktet, og HB træffer herefter beslutning.  

Bilag https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EUXnT8kkwGtLqi-ie_Ha8lsBYj-
XuYsR2hs4iTTcHB2VDQ?e=CTcwev   
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EY2_78KhxeFBpNwWey0Pzr4B5wbaW
3M_aeoYAWZLCaeccg?e=YWO3X3   
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EZklTxPBCcJMlzT0l1_BnL0Bb4S42ZjLgN
Lo3_H41hSc7Q?e=cxhVqG   
https://autismeforening.sharepoint.com/:p:/s/HB/EesnnrvppPhCh7ADmMcae6YBaK00BX
O4xAzz4fJrxotufA?e=DzlVcm   
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EezFxV8Y3hROs-
AVA9xHTcoBTGPUuxTu-gJY9RyPaOkmWg?e=2TF4eZ   
 

Referat Indledning: 
Simon fremlægger punktet. Hjemmesideudvalget har udarbejdet nogle beslutningsforslag 
til HB omkring hjemmesiden og arbejdet med hjemmesiden.  
 
Forslag 1: Sekretariatet indhenter tilbud fra IT leverandør i indeværende år så materialet 
kan indgå i budgettet for 2022. Evaluering om hvad og hvor meget man kan ønske ændret 
vil blive et punkt til senere behandling i HB når der er et konkret tilbud fra ekstern 
leverandør som man kan forholde sig til og om det er en økonomisk prioritering 
foreningen vil foretage  
Forslag 2: Vil HB give accept til at jeg forsætter dialogen og samarbejde med Center for 
Autisme i samarbejde med en fra sekretariatet 
Note til forslag: man forventer i forslaget at man laver et samarbejde med Center for 
Autisme, hvor de betaler noget, og LA også betaler noget. Vil HB give accept til at Simon 
fortsætter dialogen og samarbejdet med Center for Autisme i samarbejde med en fra 
sekretariatet.  
Forslag 3:  
3a. at der bliver oprettet en litteraturliste hvor medlemmer kan udvide listen med bøger 
samt skrive en anmeldelse 
3b. at der kommer en litteraturliste hvor medlemmer kan komme med input, men at 
det ikke er muligt at skrive en anmeldelse. 
 
Under debatten kom følgende op:  
Flere gange under debatten kom det op at prisen på dette er væsentlig. Ligeledes blev det 
nævnt flere gange, at det er vigtigt at de formuleringer, der skal være om autisme skal 
være godt formuleret. Det nævnes, at det er vigtigt at alle føler sig inkluderet på 
hjemmesiden. Flere gange bliver det ligeledes nævnt i debatten at der er andre aktører 
og/eller samarbejdspartnere, som det vil give mening økonomisk at samarbejde med i 
forhold til dette. Der gøres opmærksom på at der er skrevet et dokument til verdens 
autismedag, om hvad autisme er, og det kan man måske starte med at gennemlæse og 

https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EUXnT8kkwGtLqi-ie_Ha8lsBYj-XuYsR2hs4iTTcHB2VDQ?e=CTcwev
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EUXnT8kkwGtLqi-ie_Ha8lsBYj-XuYsR2hs4iTTcHB2VDQ?e=CTcwev
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EY2_78KhxeFBpNwWey0Pzr4B5wbaW3M_aeoYAWZLCaeccg?e=YWO3X3
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EY2_78KhxeFBpNwWey0Pzr4B5wbaW3M_aeoYAWZLCaeccg?e=YWO3X3
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EZklTxPBCcJMlzT0l1_BnL0Bb4S42ZjLgNLo3_H41hSc7Q?e=cxhVqG
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EZklTxPBCcJMlzT0l1_BnL0Bb4S42ZjLgNLo3_H41hSc7Q?e=cxhVqG
https://autismeforening.sharepoint.com/:p:/s/HB/EesnnrvppPhCh7ADmMcae6YBaK00BXO4xAzz4fJrxotufA?e=DzlVcm
https://autismeforening.sharepoint.com/:p:/s/HB/EesnnrvppPhCh7ADmMcae6YBaK00BXO4xAzz4fJrxotufA?e=DzlVcm
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EezFxV8Y3hROs-AVA9xHTcoBTGPUuxTu-gJY9RyPaOkmWg?e=2TF4eZ
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EezFxV8Y3hROs-AVA9xHTcoBTGPUuxTu-gJY9RyPaOkmWg?e=2TF4eZ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efterfølgende lægge ud til andre aktører. Det fremføres at kompetencerne til at skrive 
dette dokument, ikke nødvendigvis ligger i HB eller hos medlemmerne og det er vigtigt for 
professionaliseringen af hjemmesiden, at det er professionelt og lavet af fagpersoner. 
I forhold til forslag 3, nævnes det i debatten, at det vil være umuligt at få en sådan 
formular på hjemmesiden. Det er dog vigtigt at huske på at dette er en vigtig ting for nogle 
medlemmer, så der er en efterspørgsel på dette.  
Det konkluderes, at det er svært at tage stilling til forslag 3.a og 3.b lige nu på stående fod, 
det skal undersøges dybere. 
 
Beslutning: 
Forslag 1 er vedtaget 
Forslag 2 er vedtaget 
Forslag 3.a beslutningen herom udsættes 
Forslag 3b beslutningen herom udsættes 
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Inklusionskampagneplan (B) 

Sagsfremstilling HB skal træffe beslutning om kampagneplanen til inklusionskampagnen  
Bilag Kampagneplan for inklusionskampagnen: 

https://autismeforening.sharepoint.com/:p:/s/HB/ETQgf5_-2EdIkQDx-
DbY7bEBLLGuN0HecX11zoFlwK6A-A?e=EEEDTj  

Referat Indledning: 
Gitte indleder punktet og præsenterer inklusionskampagnen. 
 
Under debatten kom følgende op:  
Der bliver kommenteret på at det fedt at kampagnen skal bruge billeder med 
autister, og der lægges vægt på, at det også er positive fortællinger, der skal bruges i 
kampagnematerialet. Det kom op i debatten, hvorvidt kredsene selv kan finansiere 
postkortene, dog var der et bredt ønske, om at man i kampagnen arbejder med at 
gå i dialog med kredsene omkring hvor mange postkort de skal bruge, og hvis de så 
ender med at bruge flere, så kan de selv finansiere de sidste postkort. Kampagnen 
kan både bruges som et samlet koncept, eller hvor man kan tage del elementer ud 
og bruge.   
 
Beslutning: 
Beslutning om tildeling af 1500kr. til postkort til kampagnen er vedtaget, under den 
forudsætning at sekretariatet går i dialog med kredsene om hvor mange de ønsker, 
og at der bestilles og bruges midler ud fra disse ønsker. 
Inklusionskampagnen er vedtaget 

https://autismeforening.sharepoint.com/:p:/s/HB/ETQgf5_-2EdIkQDx-DbY7bEBLLGuN0HecX11zoFlwK6A-A?e=EEEDTj
https://autismeforening.sharepoint.com/:p:/s/HB/ETQgf5_-2EdIkQDx-DbY7bEBLLGuN0HecX11zoFlwK6A-A?e=EEEDTj
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Kommunal- og regionsrådskampagneplan (B) 

Sagsfremstil
ling 

HB skal træffe beslutning om kampagneplanen til kommunal- og regionsrådsvalgkampen.  

Bilag Kampagneplan til kommunal- og regionsrådskampagne: 
https://autismeforening.sharepoint.com/:p:/s/HB/EZwMokztYpJDuzTPiNinPtcBSaVqhsh8
KfUb7BgYQZDi9Q?e=k2MAJG  

Referat Indledning: 
Gitte indleder punktet og præsenterer kampagnen.  
 
Under debatten kom følgende op:  
Der stilles spørgsmålstegn ved hvad ordet autismefamilie dækker over, og foreslås at 
begrebet bredes ud til at dække over personer, som er berørt af autisme. Det slås fast at 
materialet skal være inkluderende overfor at kunne læses og forstås, og skal selvfølgelig 
også repræsentere bredt i forhold til billeder af ægte personer berørt af autisme i 
forskellige aldre, køn mm.  I forhold til plakaterne kom det op i debatten at i stedet for at 
de udsendes til kredsene med tilhørende klistermærker, forslås det at plakaterne 
designes med et blank felt, som kredsene selv printer ud lokalt. Dette forslag faldt dog, 
grundet at man nåede til enighed om at gå i dialog med kredsene omkring hvor mange 
plakater, der er behov for lokalt, så de får det antal plakater tilsendt med tilhørende 
klistermærker. 
 
Beslutning: 
Beslutning om tildeling af 5500kr. til plakater til kampagnen er vedtaget, under den 
forudsætning at sekretariatet går i dialog med kredsene om hvor mange de ønsker, og at 
der bestilles og bruges midler ud fra disse ønsker.  
Kommunal- og regionsrådskampagnen er vedtaget, med ændring af formuleringen af 
”autismefamilier” til en bredere formulering.  

https://autismeforening.sharepoint.com/:p:/s/HB/EZwMokztYpJDuzTPiNinPtcBSaVqhsh8KfUb7BgYQZDi9Q?e=k2MAJG
https://autismeforening.sharepoint.com/:p:/s/HB/EZwMokztYpJDuzTPiNinPtcBSaVqhsh8KfUb7BgYQZDi9Q?e=k2MAJG
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Facebook (B) 

Sagsfremstil
ling 

HB skal træffe beslutning vedr. hvordan moderation på Landsforeningen Autismes 
platforme skal foregå fremtidigt, samt facebookreglerne. 

Bilag Bilag om Facebook moderation: 
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EZqzxQ1_H6lDvU01MhFTQygB36LKby
T6JE5JGDfqByY4CA?e=dJdqyK  
https://autismeforening.sharepoint.com/:x:/s/HB/EZPPjOVxKXJPtt3hTX4Cqe8BWVIQoNx
G8ezEYrOz6d-jHw?e=i8w9H6  

Referat Indledning: 
Der er indkommet ÆF til dette punkt. 
Link til ÆF: https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EbjfnCDFTKJAtHcv-
hOd_RQB7iOBxt3KtGRpU-hpnZpxog?e=cl1JAW  
 
Under debatten kom følgende op:  
Det bliver fremført flere gange i debatten at gruppen burde være lukket, og det fremføres 
ligeledes flere gang i debatten at det ÆF, som omhandler en SoMe dag for HB er et rigtig 
godt forslag. Det kom op i løbet af debatten, at det er vigtigt, hvis HB lukker gruppen at 
LA stadig har en facebookpolitik. Det blev nævnt i debatten, at det er vigtigt at have både 
en Facebook, og en SoMe strategi, det nævnes også i debatten at der kan laves en lukket 
gruppe for alle, dvs. samme koncept som nu, men som lukket. I dette tilfælde bør der 
være en god formulering i toppen af gruppen, når man så lukker den, og det fremsættes 
som en mulighed at man kan spørge ud i gruppen, om nogen har lyst til at moderere 
gruppen.   
 
Nyt forslag fremsat: luk gruppen nu, men hvor gruppen fortsat er for alle, og så tager man 
en større beslutning om gruppen senere.  
 
Beslutning: 
I forhold til moderation: 
ÆF 1, herunder 1.a, 1.b, 1.c (stillet af Simon) 
1.a er faldet. 
1.b (om at man lukker nuværende gruppen, og opretter en ny lukket gruppe kun for 
medlemmer) er faldet. 
1.c er faldet 
ÆF 2 (stillet af Simon) er vedtaget. 
Nyt forslag fremsat under debatten: lukket gruppe (for alle – nuværende gruppe går fra 
offentlig til lukket) er vedtaget, og det vedtages uden at der er moderation i det samme 
omfang som nu.   

https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EZqzxQ1_H6lDvU01MhFTQygB36LKbyT6JE5JGDfqByY4CA?e=dJdqyK
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EZqzxQ1_H6lDvU01MhFTQygB36LKbyT6JE5JGDfqByY4CA?e=dJdqyK
https://autismeforening.sharepoint.com/:x:/s/HB/EZPPjOVxKXJPtt3hTX4Cqe8BWVIQoNxG8ezEYrOz6d-jHw?e=i8w9H6
https://autismeforening.sharepoint.com/:x:/s/HB/EZPPjOVxKXJPtt3hTX4Cqe8BWVIQoNxG8ezEYrOz6d-jHw?e=i8w9H6
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EbjfnCDFTKJAtHcv-hOd_RQB7iOBxt3KtGRpU-hpnZpxog?e=cl1JAW
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EbjfnCDFTKJAtHcv-hOd_RQB7iOBxt3KtGRpU-hpnZpxog?e=cl1JAW


 

 

 
I forhold til Facebookregler: 
HB vedtager at der er 12 facebookregler, og at de 12 regler vil være synlige på Facebook 
et eller andet sted, eftersom det ikke er muligt under “facebookregler”(her er det kun 
muligt at vise 10 regler), men de vil fremgå tydeligt andetsteds på Facebook. Resten af 
punktet tages på den nyligt vedtagne SoMe dag.  
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Stillingtagen til offentlig udmeldelse om ABA (B) 

Sagsfremstil
ling 

HB skal træffe beslutning om hvorvidt man ønsker en offentlig udmeldelse vedr. ABA 

Bilag Henvendelse fra Birgit Ravn: 
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EYQoPeXD9rZPh_hpX5dtaI0BS8N4IF3
9FaVEedzhbvCdYQ?e=9v5zU8  
Om Nest Århus fra Kreds Østjylland: https://llk.dk/8dwztq 
ABA fortællinger:  
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/ERoBO1xeySVMi3aYGY0MwSoBFhhyE
Et2J-Z_zmX8p7UkjQ?e=bNomEy  
 

Referat Indledning:  
Kathe præsenterer punktet. 
 
Under debatten kom følgende op:  
Det bliver fremført i debatten at det er vigtigt at huske på at denne debat handler om to 
forskellige tilbud. Det bliver nævnt at LA tidligere er blevet inviteret til at gå i dialog med 
ABA-foreningen, og det sagde man nej til. Det nævnes flere gange i debatten, at det er 
vigtigt man ikke kun bruger én metode, og er afhængig af én metode og et sæt værktøjer. 
Det slås fast at HB først skal beslutte sig om, hvorvidt man vil begynde at forholde sig til 
metoder, og herefter skal HB forholde sig til, hvorvidt man vil lave en udmeldelse om ABA 
og ordlyden af dette. Det nævnes i debatten, at det kan være problematisk at skulle 
kunne gå ind og vurdere behandlingsmetoder, fordi er de kompetencer til stede i HB. 
Ligeledes fremføres det at i et politisk syn kan LA godt forholde sig, men ikke i et 
metodesyn. Det kom op i debatten at i forhold til det materiale LA har fået ind i 
forbindelse med dette punkt, er der både gode og dårlige eksempler, og her nævnes det 
også, at det er vigtigt at huske på, når man indsamler ABA fortællinger, at de personer 
som har modtaget ABA behandling, højst sandsynligt er mindre verbale samt kan være 
intellektuelt udfordrede, så det kan også være sværere at få fortællinger ind.   
 
Inspiration til ordlyd: 
Vi vil gerne opfordre til, at man går ind og kigger på flere værktøjer, fordi man kan ikke 
tage en måde og putte alle ind i den. Vi ønsker, at man understøtter muligheder for, at 
man individuelt kan vælge de værktøjer, der passer til det enkelte barn. Den individuelle 
vurdering er essentiel, fordi nogle værktøjer kan være dårligt for nogen og omvendt.   
 

https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EYQoPeXD9rZPh_hpX5dtaI0BS8N4IF39FaVEedzhbvCdYQ?e=9v5zU8
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EYQoPeXD9rZPh_hpX5dtaI0BS8N4IF39FaVEedzhbvCdYQ?e=9v5zU8
https://llk.dk/8dwztq
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/ERoBO1xeySVMi3aYGY0MwSoBFhhyEEt2J-Z_zmX8p7UkjQ?e=bNomEy
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/ERoBO1xeySVMi3aYGY0MwSoBFhhyEEt2J-Z_zmX8p7UkjQ?e=bNomEy


 

 

 

 

 

Tillæg til referatet fra HB mødet d. 30. maj 2021 

Beslutning: 
LA vil ikke gå ud med en offentlig mening om ABA, men LA vil gerne give en melding til 
Undervisningsministeriet om værktøjer – ikke hvad der skal være i værktøjskassen, men 
hvordan man skal arbejde med værktøjskassen. Kathe udarbejder en tekst, og HB får det 
til orientering, ikke til godkendelse.  
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Eventuelt 

Sagsfremstilling  
Bilag  
Referat Opfølgning på i går  

I forhold til debatten lørdag d. 29. maj foranlediget af en mail fra et medlem, så 
ønskers der, at der bliver handlet hurtigt på vedtægterne hos Kreds Midtvest.  
 
Et enigt HB pålægger kredsen at kigge på deres vedtægter, det gør HB ved at lave en 
melding til kredsen, hvor der gøres opmærksom på at kredsens vedtægter ikke 
overholder LA´s vedtægter. Torben udarbejder et tekstforslag.  
 
Det kan forhåbentligt også virke forebyggende i forhold til at gå i dialog omkring at 
udforme vedtægter ordentligt. 
 
Der sendes et svar fra sekretariatet til det medlem fra kreds Midtvest som har 
henvendt sig.  
  
Ydermere pointeres det af Kathe, som en opsamling på gårsdagen debat, at 
Landsforeningen Autisme er en forening for alle, ude i kredsene, i kredsbestyrelser, 
blandt repræsentanter, i HB og på formandsposten. (citat Kathe Johansen: “Vi er en 
forening for alle”). 
 
Kreds vedtægter 
Behandling af indkomne kredsvedtægter tages på et Teams møde  
 
Henvendelser til HB 
Vedr. henvendelser til HB, henvendelser til HB skal komme HB i hænde hurtigst 
muligt. Så alle på sekretariatet, som støder på henvendelser til HB lægger dem i 
Teams, samt sender til Kathe. Henvendelser til HB lægges altid i Teams.  
 



Følgende er et tillægsreferat til omhandlende henvendelsen fra Kreds Vestsjælland, grundet at dette ikke 
var en del af dagsordenen.  
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Henvendelse fra Kreds Vestsjælland om folkemødedeltagelse (B) 

Sagsfremstillin
g 

HB skal tage stilling til en henvendelse fra KredsVestsjælland vedr. LA’s 
folkemødedeltagelse i 2021 

Bilag Henvendelse fra Kreds Vestsjælland: 
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EU3Z5SnNjGFEiQXrhfVUd1oBjJwpX3
c49CVCzW-mWs_wlQ?e=3ZQvwi  

Referat Indledning:  
Kathe indleder punktet om henvendelsen fra Kreds Vestsjælland.  
 
Underdebatten kom følgende op: 
Det nævnes at LA kun er blevet inviteret til et arrangement hos Fysioterapeuterne i år. 
Ydermere deltager LA til DH´s online folkemøde event d. 17. juni. Kathe har ikke 
mulighed for at deltage fysisk på folkemødet i år, da hun er booket d. 17. og d. 19. juni. 
Det forklares, at der er budgeret med folkemøde deltagelse, men der er bare ikke 
blevet planlagt noget, det betyder at en deltagelse vil være meget præget af netværk 
og publikumsdeltagelse, men uden egne events.  
Det er scene 7 d. 17. juni, som er mest interessant for LA at deltage i. Så hvis LA kan 
sende nogen, eksempelvis fra en kreds, skulle det være for at deltage på scene 7 d. 17. 
juni.  
 
Beslutning:  
HB spørger Kreds Bornholm om de kan deltage for LA d. 17. juni. på scene 7.  
 
 

https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EU3Z5SnNjGFEiQXrhfVUd1oBjJwpX3c49CVCzW-mWs_wlQ?e=3ZQvwi
https://autismeforening.sharepoint.com/:w:/s/HB/EU3Z5SnNjGFEiQXrhfVUd1oBjJwpX3c49CVCzW-mWs_wlQ?e=3ZQvwi

