
   

Landsforeningen Autisme, Banestrøget 21, 2630 Taastrup. Tlf. 7025 3065. kontor@autismeforening.dk 

Hovedbestyrelsesmøde 
Søndag den 19. september 2021 kl. 10.00 – 16.00 

Mødet afholdes på Teams.  

 

 

Symbolforklaringer: 
(B) Beslutningspunkt på baggrund af skriftlig eller mundtlig indstilling.   
(O) Orienteringspunkt (mulighed for spørgsmål og svar, men ingen debat.)   
(D) Debatpunkt – fx med sparring til formanden.   
(P) Punkt med personvalg.    
(L) Lukket punkt uden gæster.  
(BOB) Beslutning og behandling, et punkt med et langt bilag med ændringsforslag.   
   
I de tilfælde, hvor det ikke er formanden, der fremlægger et dagsordenpunkt, er det anført i parentes, hvem der 
fremlægger punktet. 
 
 

DAGSORDEN, ÅBNE PUNKTER 

Formalia (B) Kl. 10.00 - 10.05:  

1. Valg af mødeleder. Dorte indstilles. 

2. Valg af referent. Torben indstilles. 

3. Godkendelse af dagsorden.  

4. Habilitet ift. dagens dagsordenspunkter jf. forretningsorden §5.  
 
Orienteringspunkter (O) Kl. 10.05 – 10.45:  

5. Orientering fra formanden (mundtligt.) 

6. Opfølgning på to-do punkter fra seneste HB-møde (se referatet.) 

7. Resultat af medlemsundersøgelse om vores puslespilsbrik som symbol for foreningen (BILAG.) 

8. Resultat af medlemsundersøgelsen, afrapportering (Tina.) 

9. Månedsrapportering august (BILAG.) (Torben) 

10. Samlet oversigt over arbejdsgrupper og beslutninger fra repræsentantskabsmøder. (BILAG.) 
 
Debatpunkter (D). Kl. 10.45 – 15.00: 

11. Beretning 2021: Brainstorm, input, ideer, refleksioner etc. til den beretning, som skal skrives og vedlægges 
det materiale, der udsendes den 2. oktober til deltagerne i repræsentantskabsmødet. Forbered gerne de 
punkter, som I hver især ønsker skal med i beretningen. 

12. Arbejdsplan 2022: Brainstorm, input, ideer, refleksioner etc. til den arbejdsplan for det kommende år, som 
skal skrives og vedlægges det materiale, der udsendes den 2. oktober til deltagerne i 
repræsentantskabsmødet. Hvert medlem af HB får til opgave at forberede et kort indlæg på to minutter med 
de punkter (max 3,) som man selv ønsker, der skal fokus på i 2022.  

13. Arbejdsfordeling HB, formand og sekretariat: Kathe fremlægger de hidtidige materialer til debat, 
kommentarer og godkendelse.  

14. Budget 2022. Input fra HB på baggrund af arbejdsplanen? (Torben) 

15. Årshjul 2022. Oplæg til debat. (BILAG.) (Torben)  

16. Forslag og indstillinger til repræsentantskabsmødet: Gennemgang, stillingtagen og forberedelse til 
repræsentantskabsmødet fra HB’s side. 

  
Beslutningspunkter (B). KL. 15.00 – 15.30: 

17. HB-seminar i november: Beslutning om location (BILAG) 

18. Oplæg til sekretariatsbemanding til arbejdsgruppe om undersøgelse af unge og voksne med autisme. 

19. Eventuelt, opsamling og afslutning på den åbne del af mødet.  


