
 

Hovedbestyrelsesmøde den 18. oktober 2020 

Punkt: 1: Godkendelse af dagsorden og valg af referent 

Heidi byder velkommen. 

Dagsordenen blev godkendt.   

Emil blev enstemmigt valgt som referent.  

Punkt 2: Repræsentantskabsmøde 

Under dette punkt blev følgende punkter behandlet:  

a. Repræsentantskabsmødet d. 31. oktober  

b. indkomne forslag 

a. Punktet på dagsordenen blev indledt af Brian, der forklarede at de bagvedliggende tanker bag 

forslaget, herunder om de tekniske muligheder for en mulig afholdelse af 

Repræsentantskabsmødet. Lars informerede Hovedbestyrelsen om, at sekretariatet har undersøgt 

mulige løsninger for et elektronisk afstemningssystem hos en ekstern leverandør. Lars opfordrede 

HB til at tage til efterretning, at elektronisk afstemning ikke giver en garanti for et demokratisk 

valg, da det ikke kan vides, hvem der sidder bag skærmen og afgiver stemmen. HB-medlemmerne 

er enige i den antagelse, og opfordrede til, at elektronisk afstemningen ikke på nuværende 

tidspunkt kan benyttes da det ikke er en ufejlbarlig løsning. De delegerede som ikke har mulighed 

for at afgive stemme grundet corona-situationen, med tanke for deres helbred og sårbarhed, skal 

sekretariatet finde en løsning med fysisk fremmøde og afgivelse af stemme men hvor sikkerheden 

er ekstra iagttaget med endnu mere distance mellem deltagerne.  

 

Videre under punktet blev en streamingløsning behandlet. Brian fortalte om, hvordan det teknisk 

kan lade sig gøre, at medlemmer og andre interesserede kan følge et Repræsentantskabsmødet 

hjemmefra. Peter spurgte til problematikken om, hvis flere møder op end forventet. Lars 

informerede om, at denne problematik var, der taget hensyn til – især med tanke for den 

kommende tilmeldingsfrist til fysisk at møde op. Lars supplerede med, at de fysiske rammer for 

Repræsentantskabsmødet kan blive ændret, hvis det skulle vise sig, at der mod forventning, skulle 

være problemer med overholdelse af de nuværende corona-retningslinjer.  

 

 



 

 

Punktet fortsat. Det blev diskuteret, om muligheden for at flytte tidspunktet for 

Repræsentantskabsmødet. I HB var der bred enighed om, at den fastsatte dato ikke skal flyttes. 

Endvidere blev det besluttet, at tidspunktet flyttes fra kl. 10.00 til 9:00.  

 

Konklusion: Hovedbestyrelsen besluttede, at elektronisk afstemningen ikke bliver en mulighed 

til dette Repræsentantskabsmøde. Der tages hensyn til sårbare personer, og der arbejdes i mulige 

løsninger på mødet. Streaming bliver en mulighed på Repræsentantskabsmødet. Tidspunktet for 

Repræsentantskabsmødet flyttes fra kl. 10.00 til 9:00. 

 

b. Landsforeningen Autisme har modtaget 46 forslag, som blev behandlet under dette punkt. De 

indkomne forslag er stillet af forskellige kredse, personer og udvalg. Alle forslagene er blev 

drøftet og belyst af HB, hvor der senere er blevet truffet beslutning om, hvilke forslag som kunne 

støttes. Flere punkter er blevet behandlet sammen, da disse havde fællesbetydning for den trufne 

beslutning. Heidi indleder med at fortælle om forslagne, hvorefter Lars tager forslagene én for én.  

 

Forslag Forslagsstiller

(e) 

Resume af forslaget:  Bemærkninger:  HB konklusion:  

Forslag 

1. 

Kreds 

Østjylland 

Juridisk bistand ved 

politianmeldelser 

Det indkomne forslag blev 

drøftet af HB og hvordan 

det i fremtiden ville kunne 

gennemføres bl.a. med 

søgning af fondsmidler 

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

Forslag 

2. 

Kreds 

Østjylland 

ICD11 kriteriet siger at man 

SKAL have en særinteresse.  

Forslaget blev drøftet af 

HB, og flere perspektiver 

blev belyst. En 

gennemgående problem er, 

at kriterierne ikke er 

offentliggjort, og at 

muligheden for at komme 

med inputs til en ny 

diagnosevejledning 

muligvis snart lukker. 

HB indstiller til 

godkendelse, men at der 

fortsat arbejdes med 

forslaget/problematikken. 

Forslag 

3. 

Kreds 

Østjylland 

Virtuelle foredrag. Det blev blandt HB 

medlemmerne drøftet, hvad 

den mulige tekniske løsning 

kunne være for de 

fremtidige kurser mv.  

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

Forslag 

4. 

Kreds 

Østjylland 

Ændringsforslag til vedtægter: 

rettes til 6 ugers varsel 

Det blev i HB drøftet om 

tidsfristen var realistisk, 

HB indstiller til 

ændringsforslag, hvor 



 

hvor der i enighed blev talt 

om en ændring fra det før 

forslået til en yderligere 

udvinding af fristen. I et 

senere forslag vil det føre til 

en yderligere forlængelsen 

af fristen. Se forslag 6 for 

yderligere information.  

tidsfristen ændres til 8 

ugers varsel i stedet for 

de foreslåede 6 ugers 

varsel.  

Forslag 

5. 

Kreds 

Østjylland 

Ændringsforslag til vedtægter: 

Redaktionelle rettelser: rettes 

til hovedbestyrelsen hhv. 

statsautoriseret 

Det blev vendt af 

hovedbestyrelsesmedlemme

rne, hvad og hvem 

leverandøren af revision af 

foreningen, skal kunne etc.  

HB indstiller til 

godkendelse. 

Forslag 

6. 

Kreds 

Østjylland 

Forslag skal være sekretariatet 

i hænde 1 måned før 

repræsentantskabsmødet. De 

stillede forslag udsendes til 

kredsene og repræsentanterne 

senest 5 hverdage efter. 

Dette forslag blev taget i 

forlængelse af forslag 4, da 

en udvidelse af tidsfristen, 

vil forskubbe de resterende 

frister, som forslaget ligger 

op til. I HB blev det drøftet, 

at forslag skal ske med 8 

ugers varsel, da 4 ugers 

ikke ville være realistisk. 

HB anser de 8 ugers varsel 

vil være mere realistisk. De 

stillede forslag udsendes til 

kredsene og 

repræsentanterne senest 5 

hverdage efter anser HB 

som en kort tidsfrist, hvilket 

blev drøftet til at være 14 

dage og derfor foreslås at 

kredsene har 4 ugers frist.  

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. 

Forslag 

7.* 

Kreds 

Østjylland 

Kandidatforslag til 

Landsformand skal være 

sekretariatet i hænde 1. januar. 

*Behandles samlet 

HB traf beslutning om at 

samle forslagene, da 

ordlyden og betydning for 

forslagene og den senere 

indstilling vil få samme 

betydning. HB diskuterede, 

at forslagene vil skabe et 

ufleksibelt og udemokratisk 

system både for 

landsformand og HB. Der 

var bred enighed om, at det 

er op til den enkelte 

kandidat selv at 

bekendtgøre sit kandidatur, 

HB støtter ikke forslaget 

jf. HB’s ændringsforslag 

til forslag nr. 4 og 6 



 

hvor Landsformand og HB 

ikke er en del af de forslag.  

Forslag 

8.* 

Kreds 

Østjylland 

Kandidatforslag til 

Landsformand udsendes 

senest 10. januar. 

*Behandles samlet HB støtter ikke forslaget 

jf. HB’s ændringsforslag 

til forslag nr. 4 og 6 

Forslag 

9.* 

Kreds 

Østjylland 

Kandidatforslag til 

hovedbestyrelsen skal være 

sekretariatet i hænde 1. januar. 

*Behandles samlet HB støtter ikke forslaget 

jf. HB’s ændringsforslag 

til forslag nr. 4 og 6 

Forslag 

10.* 

Kreds 

Østjylland 

Kandidatforslag til 

hovedbestyrelsen udsendes 

senest 10. januar. 

*Behandles samlet HB støtter ikke forslaget 

jf. HB’s ændringsforslag 

til forslag nr. 4 og 6 

Forslag 

11. 

Kreds 

Østjylland 

Et kandidatforslag skal være 

underskrevet af 10 stillere. 

Det var bred enighed i HB 

om, at dette forslag vil 

skabe en skævvridning af 

foreningsdemokratiet. 

Medlemsdemokratiet hviler 

på, at et medlem selv 

træffer beslutning om 

vedkommende vil stille op 

til valg.  

HB støtter ikke forslaget 

Forslag 

12. 

Kreds 

Østjylland 

Et kandidatforslag skal 

ledsages af en kort 

præsentation (max 300 

karakterer). 

Der var bred enighed i HB 

om, at en kandidatopstilling 

skal indeholde en skriftlig 

motivation for kandidaturet. 

HB drøftede, hvorvidt max 

300 karakterer var for lidt. 

HB var enige om, at der 

ikke skal sættes 

begrænsninger for, hvor 

meget en kandidat kan 

skrive om kandidaturet. 

Derfor blev det HB drøftet 

om, sekretariatet kunne 

udarbejde en skabelon for 

kandidatpræsentationen.  

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 

13. 

Kreds 

Østjylland 

Rettes til Fastansatte  HB indstiller til 

godkendelse.  

Forslag 

14.  

Kreds 

Østjylland 

Erhvervsdrivende og ansatte i 

virksomheder med 

kundefokus på foreningens 

medlemmer kan ikke vælges 

til Hovedbestyrelsen, men kun 

til kredsbestyrelser. 

HB drøftede det indkomne 

forslag. Her vil Peter tilføje 

til referatet, at han føler det 

som et personligt angreb. 

Det forklarede Peter med 

følgende argument om, at 

det var med særligt fokus på 

hans forretning og person. 

Kathe taler om transparens i 

forbindelse med 

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. 



 

habilitetsregler og 

medlemsdemokratiet selv 

kan træffe beslutning om, 

hvilke personer der kan 

vælges ind i HB. Flere HB 

medlemmer er enig i, at 

dette skal belyses, men at 

det kræver det sker på et 

rigtigt juridisk grundlag. 

Der er enighed om i HB, at 

disse regler skal undersøges 

i forbindelse med habilitet, 

men der skal ikke skabes 

præcedens for ikke at stille 

op uden der er regler, der 

siger det modsatte.    

 

  

Forslag 

15.  

Kreds 

Østjylland 

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 

Dette forslaget blev i 

forbindelse med det 

tidligere forslag også drøftet 

om belysning af disse 

regler. HB mener, ikke at 

der er grundlag for reglerne 

på nuværende tidspunkt, 

men føler at det skal 

undersøges af en person 

med forstand og indsigt i 

foreningsjura, før der kan 

træffes eller ikke træffes 

herfor.  

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.  

Forslag 

16.  

Kreds 

Østjylland 

Hovedbestyrelsens referater, 

referat fra 

repræsentantskabsmødet, 

konstitueringsliste, vedtægter, 

årsberetning samt godkendt 

årsregnskab offentliggøres på 

Landsforeningens 

hjemmeside. 

Heidi og Lars indleder med 

at der på nuværende 

tidspunkt arbejdes på 

højtryk at ligge gamle 

referater mv. op på 

hjemmesiden, hvilket inden 

for de næste par uger vil 

være gennemført. HB 

bakker op.  

HB indstiller til 

godkendelse, med 

tilføjelse af 

offentliggørelse af 

beretning, årsregnskab 

m.m. skal ske senest 1 

måned efter afholdelse af 

repræsentantskabsmødet. 

Forslag 

17. 

Kreds 

Østjylland 

Kredsene indsender efter 

afholdt generalforsamling 

referat, årsberetning, 

konstitueringsliste over 

bestyrelse og 

repræsentantskabsmedlemmer, 

vedtægter samt godkendt 

årsregnskab. 

Tomas indstiller som ved 

det tidligere forslag, at der 

er én deadline for 

indsendelse efter afholdes 

etc. HB bakker op om 

ideen. Der fastsættes en 

deadline for kredsene, at de 

HB indstiller til 

godkendelse. Der 

fastsættes en deadline for 

kredsene, at de har én 

måned til at indsende 

deres materiale. 



 

har én måned til at indsende 

deres materiale.  

Forslag 

18. 

Kreds 

Østjylland 

Kredsbestyrelsens referater, 

referat af generalforsamlingen, 

konstitueringsliste over 

bestyrelse og 

repræsentantskabsmedlemmer, 

vedtægter, årsberetning samt 

godkendt årsregnskab 

offentliggøres på kredsens 

hjemmeside. 

Michael indleder med, at 

der er for stor forskel på 

hjemmesiderne ude i 

kredsene, og der ønskes 

hjælp til at få en ensartethed 

på de forskellige 

hjemmesider både af grafisk 

og teknisk karakter. Brian 

imødekommer Michael og 

vil bistå med assistance til 

kredsene for at 

imødekomme denne 

problematik. 

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.  

Forslag 

19.  

Kreds 

Trekanten 

Mange af vores medlemmer 

har problemer med at få fat i 

vores socialrådgiver. 

Det blev drøftet i HB om 

mulige tekniske løsninger. 

Kathe fortæller om HK’s 

løsning med telefonkø. 

Brian fortæller om en mulig 

teknisk løsning. Peter 

informere om han kender til 

IP-telefoni kunne være en 

løsning, men henstiller til 

en løsning som er 

økonomisk ansvarlig. HB er 

enig i, at det kræver en 

løsning som er økonomisk 

mulig.  

HB indstiller til 

ændringsforslag,  

HB pålægges af finde en 

løsning der tager højde 

for det rejste problem og 

samtidig er økonomisk 

forsvarligt. 

Forslag 

20. 

Kreds 

Trekanten 

Vi foreslår, at medlemslisten 

skal kunne tilgås af op til 3 

medlemmer af 

kredsbestyrelsen, som 

bestyrelsen selv udpeger. 

Michael indleder med, at en 

listen over mails til tider 

kan være besværlig. Brian 

informerer om GDPR regler 

og deres betydning for 

dette. Kathe taler om en 

løsning på Sharepoint. 

Dorthe fortæller om mulige 

løsninger med hensyn til 

GDPR-reglerne og deres 

overholdelse. Det drøftes 

videre, hvad løsningen kan 

være. HB vil undersøge 

nærmere, hvad 3 licenser 

koster. Men indstiller til at 

problemet kan løses i det 

nuværende system.  

HB støtter delvist 

forslaget. Sekretariatet 

pålægges at undersøge, 

hvad tre licenser koster.  

Forslag 

21. 

Kreds 

Trekanten 

I kredsen oplever vi at blive 

glemt og ikke at få svar på 

Heidi orientere om at vi 

allerede nu har taget fat i 

HB indstiller til en 

konkretisering af 



 

vores henvendelser, hvilket 

bremser os i vores arbejde i 

bestyrelsen. 

problematikken med ved at 

gøre Gitte til 

kommunikationschef bl.a. 

med ansvar for 

kommunikation til og fra 

kredsene. Det skal løse det 

kommunikationsled, som 

kredsene efterspørger. HB 

er enig i, at det 

kommunikationsled skal 

styrkes, således ingen 

kredse føler deres 

henvendelser bliver glemt. 

Videre diskussion om, hvad 

en løsning kan være.  

forslaget, da der arbejdes 

i løsninger på nuværende 

tidspunkt, som kredsene 

er bekendt med.  

 

 

 

 

 

Forslag 

22.** 

Kreds 

Trekanten 

Hovedbestyrelsen / 

sekretariatet forpligtes til at 

give en status på det, 

repræsentantskabsmødet et år 

vedtager, på næste års 

repræsentantskabsmøde. 

** Det fremgår af bilagene, 

at dette forslag ikke blev 

navngivet  

Der informeres om, at de 

opgaver, som besluttes 

bliver gennemført. Den 

fremtidige plan løber 

indenfor tidsfristen. Det 

drøftes i HB, hvad der 

ligger til grund for 

forslaget. Og dette vil blive 

imødekommet, da HB 

ønsker en transparent og 

synlig proces fra beslutning 

til gennemførsel.  

HB indstiller forslaget til 

godkendelse.  

Forslag 

23. 

Nana Marie 

Andersen, Lise 

Rask & Lise 

Lotz NAUK 

(Netværk for 

AUtistiske 

Kvinder), 

Forslag til sikring af bedre 

autistisk repræsentation 

HB drøftede det indkomne 

forslag. HB støtter op 

omkring forslaget. 

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

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. 

Det indkomne forslag blev 

drøftet og HB var enige om 

at støtte forslaget. 

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

Forslag 

25.  

Kreds 

Vestegnen 

Oprettelse af 

informationspakke til ny-

diagnosticerede 

I HB blev det drøftet, 

hvordan LA i fremtiden 

skal arbejde med forslaget 

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 



 

på. Der er bred enighed om, 

at LA skal give en god 

velkomst til nye 

medlemmer og sørge for at 

der er relevant information 

til forældre med 

nydiagnosticerede børn 

Forslag 

26. 

Kreds 

Vestegnen 

Ændring af medlemsbladet Det blev drøftet i HB, at en 

mulig løsning kunne være 

en opdeling af 

medlemsbladet ti et fagblad 

rettet fagpersoner og et 

pårørende blad rettet de 

pårørende. HB besluttet at 

fremtidige blade vil 

imødekomme forslaget.  

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

Forslag 

27. 

Kreds 

Vestegnen 

Nemmere adgang til 

udredning igennem 

kommunerne 

I HB blev der talt om de 

store kommunale forskelle, 

de politiske målsætninger 

og den økonomiske 

prioritering i forbindelse 

med forslaget  

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

Forslag 

28.  

Kreds 

Vestegnen 

Udbredelse af Solsikkesnoren 

i Danmark 

Der er bred enighed i HB 

om forslaget som 

foreningen allerede er i 

gang med at få udbredt flere 

stedet end i lufthavne 

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

Forslag 

29. 

Kreds 

Vestegnen 

Tilsyn samt brugerevaluering 

af kommunerne 

I HB blev der talt om 

muligheden for en mundtlig 

orientering og et muligt 

kredssamarbejde. Kathe 

taler om Ankestyrelsen og 

deres praksisundersøgelser. 

Heidi fortæller om 

besværligheden ved at få 

sådan en undersøgelse, men 

vil selvfølgelig arbejde for 

flere undersøgelser.  

HB beder om at 

forslagsstiller 

præciserer/konkretiserer 

forslaget. 

Forslag 

30. 

Kreds 

Vestegnen 

Forslag til vedtægtsændring HB er enige i 

vedtægtsændringen. 

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

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 

repræsentantskabsmødet 

vedtagne beslutninger. 

HB drøftede den mulige 

vedtægtsændring, men ser 

den nuværende vedtægt 

som dækkende.  

HB støtter ikke forslaget. 



 

Protokollen underskrives af 

referent og dirigent 

Forslag 

32. 

Kreds 

Sydvestjylland 

Afstemninger ved personvalg 

foregår skriftligt. Andre 

afstemninger foregår ved 

håndsoprækning med mindre 

én eller flere repræsentanter 

begærer skriftlig afstemning. 

Der skal naturligvis være 

overensstemmelse mellem 

vedtægter og 

forretningsorden hvorfor 

forretningsordenen ændres 

så den er i 

overensstemmelse med 

vedtægterne 

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

Forslag 

33. 

Birgit Ravn, 

Klaus Manthy, 

Runa Dorph-

Petersen 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. 

I HB blev forslaget drøftet. 

Det indkomne forslag blev 

belyst fra flere sider, og 

hvilke fordele og ulemper 

dette vil medføre. Blandt 

HB var der enighed om, at 

dette ville medføre en 

massiv 

organisationsændring, men 

ønsker en dialog og 

nærmere undersøgelse af 

forslaget.  

HB støtter ikke forslaget, 

men HB støtter initiativet 

til at undersøge forslaget 

nærmere i samarbejde 

med HB, sekretariatet og 

medlemmer.  

Forslag 

34. 

Birgit Ravn, 

Klaus Manthy, 

Runa Dorph-

Petersen Bay, 

Inge Wie 

Nielsen, 

Karina 

Hulemose 

Repræsentantskabsmødet 

streames online for 

foreningens medlemmer for at 

fremme psykisk 

tilgængelighed for vores 

medlemmer 

HB henstiller til tidligere 

beslutning under punkt a. 

under dette punkt.  

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

Forslag 

35. 

Kreds 

Sydvestjylland 

Ønske om at medlemmer kan 

fravælge det fysiske 

medlemsblad, dette skal være 

gældende for både nye og 

eksisterende medlemmer. 

I forbindelse med forslaget 

drøftede HB de forskellige 

problematikker forbundet 

med fravælgelse og mulige 

økonomiske konsekvenser. 

Hvis medlemmer får 

muligheden for at fravælge 

bladet vil dette indebærer 

en teknisk- og 

systemudfordring. Post 

vaskerlisten skal tjekkes 

manuelt. Flere medlemmer 

af HB ønsker en 

konsekvensanalyse, som 

indeholder og belyser 
økonomiske, administrative 

og tekniske udfordringer 

ved at fravælge bladet.  

HB indstiller forslaget til 

nærmere undersøgelse, 

hvor forskellige 

problematikker belyses 

ved fra- eller tilvalg af 

bladet.  



 

Forslag 

36.  

Kreds 

Sydvestjylland 

Ændring i fordelingsnøgle på 

kontingentmidler 

Der blev i HB drøftet 

forskellige mulige 

løsninger. HB anerkender 

problematikken i forslaget 

og taler om den nuværende 

strategiske pulje kan være 

en del af løsningen. Der 

sker en skævvridning af 

midlerne, når f.eks. en ny 

eller inaktiv foreningen vil 

lave aktiviteter. Mere 

oplysning omkring den 

strategiske pulje blev 

drøftet eller at de foreninger 

med flere økonomiske 

midler skal give et bidrag til 

andre foreninger. De 

økonomiske midler er 

livsnødvendige for gode 

kurser og oplæg ude i 

kredsene. HB vil træffe en 

beslutning efter flere 

modeller er blevet belyst, så 

en problemfri fordeling 

midlerne sker i fremtiden.  

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.  

Forslag 

37. 

Kreds 

Sydvestjylland 

Nedsættelse af arbejdsgruppe, 

ubrugte kontingentmidler 

I forbindelse med tidligere 

forslag henføres der til 

tidligere beslutning i forslag 

36. Derfor imødekommer 

HB ønsket om en 

arbejdsgruppe.  

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

Forslag 

38. 

Kreds 

Sydvestjylland 

Nedsættelse af arbejdsgruppe, 

onlineafstemning. 

Med udgangspunkt i 

tidligere drøftelse omkring 

onlineafstemning vil HB 

gerne undersøge nærmere 

om mulige løsninger kan 

blive en del af fremtiden.  

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

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.  

Kathe motiverer for 

forslaget. Forslaget fra 

arbejdsgruppen skal ses i 

lyset af efterspørgslen for 

organisering blandt 

medlemmerne. Brian kan 

udarbejde et robot, som kan 

håndtere data, således 

forslaget kan gennemføres.  

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 



 

Forslag 

40. 

Arbejdsgruppe 

socialrådgiver, 

fundraising og 

juristudvalg 

Bisidder korps PROFF, hvor 

medlemmer gennem samme 

procedure som nævnt ovenfor, 

henvender sig til sekretariatet 

og bliver formidlet til en af 

foreningen registreret 

professionel socialrådgiver 

som partsrepræsentant. 

Ordningen er en 

betalingsordning. Betaling 

foregår gennem 

Landsforeningen for at sikre 

indtægt til tips og lotto midler 

Forslaget blev drøftet i HB, 

men arbejdsgruppen 

trækker forslaget tilbage.  

Forslagsstiller trækker 

forslaget tilbage.  

Forslag 

41. 

Arbejdsgruppe 

socialrådgiver, 

fundraising og 

juristudvalg 

HB arbejder for at styrke 

juridisk rådgivning, gennem 

projekt med retshjælpen 

HB drøftede et lign. forslag 

tidligere under samme 

punkt. Heidi orienterede om 

hendes møde med 

Retshjælpen hvor det blev 

aftalt at der starte et fælles 

projekt for at skaffe midler 

og igangsætte rådgivningen 

så hurtigt som muligt.  

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

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/beskæftigelseslo-

ven og aktivloven 

HB drøftede et lign. forslag 

tidligere under samme 

punkt. 

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

Forslag 

43. 

Mads Mikkel 

Dragholt, 

Talsperson for 

Autisme 

Ungdom og 

Angelina 

Mortensen, 

Landssekretær 

for Autisme 

Ungdom 

Ændringsforslag til §5 HB drøftede det indkomne 

forslag. Der var enighed om 

i HB, at en aldersgrænse 

skal undersøges nærmere, 

og hvad den eventuelt skal 

sættes til, fastholdes eller 

helt fjernes. 

HB indstiller til, at 

sekretariatet undersøger 

nærmere, hvad andre 

foreninger har præcedens 

for. 

Forslag 

44. 

Mads Mikkel 

Dragholt, 

Talsperson for 
Autisme 

Ungdom og 

Angelina 

Mortensen, 

Landssekretær 

Ændringsforslag til § 6 Det indkomne forslag blev 

af HB belyst. HB ser både 

fordele og ulemper ved 
forslaget. Der var enighed 

om, at Autisme Ungdom er 

en selvstændig forening, og 

derfor ikke kan 

imødekomme forslaget. 

HB støtter ikke forslaget, 

men vil give Autisme 

Ungdom observatørstatus 
med taleret.  



 

for Autisme 

Ungdom 

Medlemmerne af Autisme 

Ungdom skal være medlem 

af Landsforeningen 

Autisme for at kunne stille 

op. HB vil derfor indstille at 

Autisme Ungdom får 

observatørstatus med taleret 

for at styrke samarbejdet.  

Forslag 

45. 

Kreds 

København/Fr

ederiksberg 

Vedtægtsændring HB er enig i forslaget. HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

Forslag 

46. 

Kreds 

København/Fr

ederiksberg 

Vedtægtsændring HB drøftede forslaget og 

var enige om at støtte 

forslaget. Derudover vil HB 

udarbejde et 

organisationsdiagram, som 

skal gøre det mere tydeligt, 

hvordan LA er opbygget 

som organisation.  

HB indstiller forslaget til 

godkendelse. 

 

Punkt 3. Økonomi – Status pr. august 2020 

Lars indleder med at informere omkring den økonomiske status i foreningen. Kathe stiller spørgsmål 

til den nuværende økonomiske status særligt til punktet omkring tilskud og moms. Peter stiller sig 

uforstående for den økonomiske status. Lars informere omkring at foreningen har modtaget 

hjælpepakker i forbindelse med corona, hvilket afleder positive konsekvenser for foreningens 

nuværende økonomiske forhold og at vi samlet set stadig ser ud til at kunne fastholde det underskud 

på kr. 300.000,- som HB blev informeret om på juni mødet.  

Lars og Heidi informere til de andre HB medlemmer omkring den økonomiske status. Kathe stiller 

spørgsmål til nyere beregning for tips og lotto midlerne. Heidi og Lars er i kontakt med Danske 

Handicaporganisationer med henblik på, at dette års beregning ikke medtages, da det vil få negative 

konsekvenser for foreningen, hvis det fastholdes.  

Konklusion: HB godkender den nuværende økonomiske status 

Punkt 4. Økonomi – 2021 budget 

Lars indleder med at informere om næste års budget. I dette budget er, der taget hensyn til den 

nuværende corona-situation og dets påvirkning på foreningens økonomi. Peter spørger indtil SIKON 

og kredskonferencen og det økonomiske ved disse forhold i det kommende budget. Lars og Heidi  



 

 

svarer på Peters spørgsmål, at dette års flytning af SIKON til næste år er medtaget i budgettet, og en 

kredskonference grundet den nuværende situation ikke blev afholdt.  

Videre for punktet. Med udgangspunkt i tidligere beslutninger vedr. forslag til 

repræsentantskabsmødet, drøftes det i HB, hvad et nyt telefonsystem vil koste. Endvidere tales der 

om, hvad en hjemmesideindsats vil koste, og hvordan den praktisk bedst kan løses. Herefter drøftes 

det, hvor mange midler der skal afsættes i posten HB’s egenbevillinger i det kommende budget. Efter 

længere drøftelser kommer HB frem til at følgende budgetposter skal tilføres ekstra midler:   

Vedligeholdelse og support af IT systemer til tilføres: 70.000 kr. De ekstra budgetterede midler 

tænkes anvendt til optimering af kredsenes hjemmesider under autismeforening.dk  

Telefoni & internet tilføres: 25.000 kr. 

 

HB transport tilføres: 10.000 

HB bevilling tilføres: 50.000 kr. 

I alt: 155.000 kr. 

I det kommende budget vil det endelige resultat være -155.000 kr., som HB sender til afstemning til 

Repræsentantskabsmødet.  

Konklusion: HB tilfører ekstra midler til ovenstående poster, som giver et negativt resultat på -

155.000 kr. til næste års budget. HB beslutter at sende budgettet til afstemning på det kommende 

Repræsentantskabsmøde.  

Punkt 5. Ageren på sociale medier mv. 

Brian fortæller om, hvorfor han ønsker dette punkt bliver behandlet i HB. Efter formandsvalgkampen 

blev skudt i gang har det været et grimt forløb at følge på Facebook, hvor der til tider bruges et grimt 

sprog og beskyldninger for de diverse ting. Brian håber, ved at tage det op i HB kan dette få alle til 

at tænke på, at der sidder mennesker bag skærmen og vi skal behandle hinanden og skrive ordentlig 

til hinanden trods uenigheder. 

Peter indskyder, at han bliver personligt angrebet af et unavngivet medlem, som har udvist dårlig 

adfærd ved at beskylde og anklage ham for mange ting. Peter fortæller, at det sker i forsvar for sig 

selv og han ikke ønsker blive anklaget mv. af et unavngivet medlem, som ikke deler samme  



 

 

holdninger som ham. Karin bidrager til debatten med at fortælle om en kommentar fra Peter, hvor 

andre HB medlemmer føler sig hængt ud, hvilket Peter beklager, da det ikke var hensigten med 

ordlyden af en bestemt kommentar. Karin anfører at hun føler sig beklikket og beder om at 

medlemmerne af HB ikke medvirker til mudderkastning. Men ellers ønsker Karin ikke bidrage til 

formandsdebatten inde på de sociale medier. Kathe fortæller om, at efter hun valgte at stille op som 

formand har det medført mange negative kommentarer etc., hvilket hun blev chokeret over. Hun er 

skræmt over den adfærd, som unavngivne medlemmer af Landsforeningen Autisme har udvist. 

Dorthe og Peter bakker op, omkring den dårlige tone, som formandsvalget har medført.  

Heidi siger, at den dårlige tone ikke er acceptabel fra nogens side, men at der modereres inde på 

gruppen på Facebook efter gældende retningslinjer, som alle medlemmer acceptere når de melder sig 

ind. HB er enige om, at alle medlemmer af foreningen har et ansvar for den gode tone, men også at 

HB medlemmer har et ansvar for at vise vejen for den gode tone i debatten trods uenigheder.  

Konklusion: HB henstiller til alle medlemmer af Landsforeningen Autisme holder den gode tone 

både på sociale medier og i den virkelige verden.  

 

Punkt 6. SIKON – konferencen, kurser, Autisme i fokus, Malta og ferier (lukket punkt pga. 

kontraktlige oplysninger) 

Lars informerer omkring beslutningen af SIKON-konferencen. Den bedste løsning for SIKON-

konferencen var at udskyde den til næste år, da workshops som er en stor del af konferencen ikke kan 

gennemføres. Beslutningen betyder, at SIKON-konferencen skal afholdes to gange i det kommende 

år, hvor den første konference af to, som planlagt bliver afholdt som den rigtige SIKON-konference, 

men den anden konference sagtens kan tænkes som en temakonference eller f.eks. en et dags 

konference. 

Peter stiller sig kritisk overfor to konferencer samme år. Peter vil gøre opmærksom på at afholdelsen 

af SIKON-konferencen af to omgange vil betyde, at Skivekonferencen må lukke, da SIKON-

konferencen vil tage deltagere derfra. Denne kritik er medlemmer af HB ikke enig i, da 

Skivekonferencen ikke blev påvirket af den seneste udskydelse af SIKON-konferencen. Peter vil have 

to konferencer til afstemningen, men ønsker også at Heidi skal trække sig fra Samrådets bestyrelse,  



 

 

da hun vil være skyld at Skivekonferencen må lukke grundet konkurrence fra SIKON. Heidi forklarer 

hvorfor det var nødvendigt at flytte dette års SIKON-konference og de store økonomiske 

konsekvenser, som en aflysning vil medføre. Løsningen blev derfor to konferencer samme år, men 

den ene konference er ikke planlagt, hvilket giver frie hænder til, hvad den skal omhandle. Peter stiller 

sig stadig kritisk for den beslutning og mener, at Heidi og Lars ikke har læst kontrakten ordentligt, 

da SIKON-konference uden workshops ikke vil overholde den kontrakt der foreligger, hvilket betyder 

man kunne aflyse uden konsekvenser, da kontrakten vil anses som misvedligeholdt. Denne udlægning 

er Heidi og Lars ikke enig i, hvilket flere andre HB medlemmer tilslutter sig.  

Det drøftes i HB om, at dette punkt skal besluttes efter det kommende Repræsentantskabsmøde, 

hvilket der er enighed om.  

Konklusion: Beslutningen udskydes til efter Repræsentantskabsmødet.  

 

Punkt 7. I/S Autismens Hus 

Behandles som lukket punkt.  

Konklusion: Bred enighed om, at HB giver mandat til Heidi og Lars. 

 

Punkt 8. Aftrædelsesordning - sekretariatschef 

Lars forlader lokalet.  

Heidi indleder med at forklarer den ordning, som Lars har fået efter han blev opsagt. Heidi læser 

Lars’ opsigelse op for HB for at give dem indsigt i, hvad den indeholder, herunder at Lars får en 

ekstra månedsløn udover hvad funktionærloven foreskriver, da det er aftalt at Lars ikke fritstilles men 

bliver og overdrager opgaver til den nye leder.  

Peter stiller sig meget uforstående overfor den aftrædelsesordning, som Lars har fået, og mener at 

Heidi handler i strid med tidligere beslutning, da hun bevilliger et beløb på over 25.000 kr., som han 

mener er grænsen for hvad hun kan bevillige. Heidi oplyser at HB tidligere har hævet beløbsgrænsen 

så hun kan bevillige 50.000 kr. (redaktionel tilføjelse: formanden for Landsforeningen Autisme kan 

bevillige op til 50.000 kr. jf. HB referat af 19. og 20 november 2016). Dorte modsætter sig også  



 

 

Heidis beslutning, og mener Heidi handler forkert. Andre medlemmer deler ikke samme opfattelse, 

som Dorte og Peter.  

Konklusion: Dorte og Peter stemmer imod Lars’ fratrædelsesordning, mens resten af HB stemmer 

for.  

 

Punkt 9. Jobannonce sekretariatschef 

Lars orienterer omkring den nuværende proces og det fremsendte stillingsopslag, som medlemmer af 

HB har modtaget. Lars fortæller om oplæring af en ny sekretariatschef og overførsel perioden, når en 

ny chef er fundet. Sekretariatet har med de forskellige inputs udarbejdet et stillingsopslag. Kathe 

stiller spørgsmål til arbejdsopgaver og arbejdstid. Lars fortæller, at de arbejdsopgaver som er 

medtaget stemmer overens med arbejdstimerne, og der er taget hensyn til det.  

Flere HB medlemmer vil have flere muligheder for at vælge mellem forskellige udkast til et endeligt 

stillingsopslag. Derfor vil HB have sekretariatet i samarbejde med HB og kredse udarbejde flere 

stillingsopslag, så HB kan træffe en beslutning.  

Konklusion: HB pålægger sekretariatet udarbejder flere stillingsopslag, således HB kan træffe en 

endelig beslutning.  

Punkt 10. En drøftelse af hvad HB´s medlemmer forventninger af de forskellige instansen i LA 

-formand, ledelse, sekretariat, kredse og HB. 

Frafalder 

Punkt 11. Et tilbageblik på det forgange år, fra sidste rep.møde og til nu. Foreslår dette punkt, 

som en runde, hvor alle kommer til orde - og (gerne) har forberedt sig, så alle - kort - kan 

komme med deres besyv og reflekterede overvejelser. 

Frafalder 

 

Punkt 12. Orientering fra BCU/DNA 

Heidi orienterer kort.  



 

 

Punkt 13. Ejendomsfonden 

Heidi orienterer kort.  

 

Punkt 14. Eventuelt 

Henvendelse fra et tidl. medlem. Et tidl. medlem har henvendt sig til HB omkring en specifik sag 

efter længere drøftelse skal Heidi tage snak med det tidl. medlem og kredsformanden fra den 

specifikke kreds.  

Overnatning til Repræsentantskabsmødet. Der er enighed om, at i HB imødekommer overnatning til 

specifikke medlemmer efter forespørgsel, som vil have besværligt ved at nå det til tiden. 

   


