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FORSLAG til Landsforeningen Autismes  

Repræsentantskabsmøde den 30.-31. oktober 2021 

 
Herunder er samlet alle indkomne forslag i ét fælles skema. 
Efter skemaet kommer alle forslagene i den form og ordlyd, som de er modtaget i sekretariatet.  
På mødet bliver forslagene fremlagt, debatteret og stemt om i den rækkefølge, som fremkommer her.  
 
 
 

Nr. Forslagsstiller(e) Forslag  Begrundelse - kortfattet HB’s indstilling 
1 Kreds Nordjylland Der skal kunne vælges 3 

suppleanter fra hver kreds til 
repræsentantskabsmødet 

Forslaget skal medvirke til at 
sikre, at alle kredse er 
repræsenteret med alle 3 
repræsentanter. 

 

2 Kreds Nordjylland Repræsentanter, skal udpeges 
eller bestå af medlemmer af 
bestyrelsen i kreds 
Nordjylland. 

Forslaget begrundes i, at 
bestyrelsen ønsker en bedre 
kommunikation mellem 
repræsentantskabet/forening
ens politiske linje og 
beslutninger og bestyrelsen, 
så bestyrelsen altid er 
orienteret om, hvad der 
foregår på centralt hold i 
foreningen. 

 

3 Annemette Alfang, 
Heidi Lading,  
Lena Rosenkilde,   
Vinni Kjærgaard 
Jørgensen,  
Tina Monsrud  
 

Underskriverne af dette 
forslag ønsker at stille forslag 
om en ny Kreds i 
Landsforeningen Autisme: 
Kreds Kronjylland  

 

Vi foreslår, Kreds Kronjylland, 
kommer til at bestå af 
kommunerne Randers, 
Favrskov, Norddjurs og 
Syddjurs. Til sammen har 
disse kommuner lige nu ca. 
450 medlemmer.  
  

Den nuværende Kreds 
Østjylland, består af 11 
kommuner og består af 
kommunerne: Aarhus, 
Skanderborg, Silkeborg, 
Horsens, Odder, Samsø, 
Hedensted, Randers, 
Favrskov, Norddjurs og 
Syddjurs. Kreds Østjylland har 
ca. 2000 medlemmer.  
  

Alene Aarhus kommune er på 
størrelse med flere andre 
kredse i København og 
omegn.  
  

Motivation for ønsket om en 
Kreds Kronjylland, er at vi 
ønsker mere fokus på ALLE 
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Nr. Forslagsstiller(e) Forslag  Begrundelse - kortfattet HB’s indstilling 
kommuner. Vi ønsker, at 
bestyrelsen skal være mere 
synlig og aktiv i alle kredsens 
kommuner. Vi har et ønske 
om, at Kreds Kronjyllands 
medlemmer oplever 
foreningen som synlig og tæt 
på i form af tilstedeværelse af 
bestyrelsen samt meget lokale 
arrangementer. Det tror vi på 
vil tiltrække flere medlemmer.  
 

4 Kreds Fyn Opsigelse af samarbejdsaftale 

mellem Autisme- og 

Aspergerforeningen for 

Voksne og Landsforeningen 

Autisme.  

Da vi ikke længere er en 
pårørendeforening, foreslår 
vi, at man sammenlægger 
Landsforeningen Autisme og 
Autisme- og 
Aspergerforeningen for 
Voksne og skaber én stærk 
forening, dvs. at man opsiger 
den nuværende 
samarbejdsaftale mellem 
Autisme- og 
Aspergerforeningen for 
Voksne og Landsforeningen 
Autisme.  Vores fælles sag er 
så vigtig, og vi vil stå stærkest 
sammen.  

 

5 Kreds Fyn SIKON/Landsforeningen 

må/skal ikke tjene penge på 

kredsbestyrelsesmedlemmers 

deltagelse i kurser, foredrag 

og konferencer.  

 

Hvis ikke ovenstående bliver 
vedtaget, så ønsker vi 
afstemning om nedenstående 
muligheder:  

 

a) Hver kreds tildeles en 

gratis “kvote” pr. år. 

Hvis man tilmelder 

sig yderligere, skal 

der betales 

“kostprisen”, altså 

den udgift 

SIKON/Landsforening

en har i forbindelse 

med deltagelsen.  

 

Det må være i alles interesse, 
at de frivillige i kredsene er 
opdateret med nyeste viden 
inden for området. Det må 
desuden være en fejl, at 
SIKON/Landsforeningen på 
nuværende tidspunkt tjener 
penge på deres frivillige, som 
gør et kæmpe arbejde for 
foreningen. Vi mener med 
dette forslag, at man vil løfte 
foreningen og fastholde 
dygtige frivillige, 
kredsbestyrelses-medlemmer, 
som ikke bliver honoreret 
økonomisk.  
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Nr. Forslagsstiller(e) Forslag  Begrundelse - kortfattet HB’s indstilling 

b) Kredsbestyrelsesmed

lemmer kan tilmelde 

sig SIKON-kurser, 

foredrag og 

konferencer til 

kostpris.  

 

c) Ved evt. 

egenbetaling skal 

forplejning og 

overnatning kunne 

fravælges af 

kredsbestyrelserne.  

6 Karina Bundgaard og 
Lone Pihl hhv. 
formand og 
næstformand kreds 
Bornholm 

Nedsættelse af en 
arbejdsgruppe bestående af 
både frivillige og kompetente 
fagfolk til arbejde med et 
modsvar til Metalog 
tankegangen, som spreder sig 

over landet i øjeblikket.  
 

Bornholm er et af de steder, 
hvor Metalogerne har været i 
gang længe, men absolut ikke 
det eneste sted i Danmark. 
Flere steder opdager vi nye 
Metaloger (psykologer der har 
taget denne private 
uddannelse hos Søren Hertz) 
og fælles er, at børn ikke 
sendes til udredning og ikke 
får den rette 
specialpædagogiske hjælp. 

 

7 Autisme- og 
Aspergerforeningen 
for Voksne (AAV) 

Autisme- og 
Aspergerforeningen stiller 
forslag om at gå fra 1 til 3 
repræsentanter i 
repræsentantskabet. 

Derved sidestilles AAV med 
andre kredse.   

 

8 Tinja Vandmose, 
Kreds 
København/Frederiks
berg 

Der skal nedsættes en 
dynamisk arbejdsgruppe, hvis 
formål er at arbejde for at 
hæve vidensniveauet i 
samfundet omkring autisme. 
Det skal ske via flere 
informationsfilm. 

Der findes flere 
bestyrelsesmedlemmer og 
alm. medlemmer rundt 
omkring i landet, der arbejder 
med - eller tidl. har arbejdet 
med tv- og filmproduktion. 
Der er en stor bunke 
uudnyttede ressourcer, som vi 
bør trække på. 
Sekundært kan vi – gerne i 
samarbejde med 
sekretariatet, søge 
fondsmidler og udvikle 
mediestrategier. 
 

 

9 Kreds Vestegnen Ekstraordinært temablad om 
retssikkerhed. 

I forbindelse med kommunal- 
og regionalvalg 2021. Har vi i 
Landsforeningen valgt at 
fokusere på retssikkerhed. De 
nyvalgte politikere, som gerne 
skulle have svaret på vores 
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Nr. Forslagsstiller(e) Forslag  Begrundelse - kortfattet HB’s indstilling 
spørgeskema udsendt af 
kommunal- og regionvalgs-
udvalgsgruppen, vil officielt 
tiltræde deres poster den 15. 
december (I virkeligheden er 
det først den 1. januar). Det 
første de nye 
kommunalbestyrelser skal 
mødes med, er et blad fra 
Landsforeningen Autisme. 
Bladet skal gentage de 
budskaber vi havde under 
valgkampen.  
 

10 Kreds Vestegnen Forslag A: 
At foreningen arbejder på at 
udvide nuværende 
socialrådgiverordning, så der 
er flere timer til rådighed for 
medlemmerne samt at 
medlemmerne får mulighed 
for tidsbestilling. 
 
Forslag B: 
At Landsforeningen 
udarbejder og offentliggør 
nyttige råd til hvordan man 
navigerer i det offentlige 
system, når man gennem 
forskellige livsfaser har brug 
for hjælp. 
 
Forslag C: 
Vi skal udvide den nuværende 
socialrådgiverordning, hvor 
medlemmer kan få en 
umiddelbar vurdering og 
general mundtlig rådgivning. 
Dette gør vi ved at undersøger 
muligheden for 
samarbejdsaftaler med 
private socialrådgivere til 
favorable priser. 
 
Forslag D: 
Den nuværende 

socialrådgiver- ordning kan 

med fordel registrere 

hyppigheden af forskellige 

typer af henvendelse så HB og 

foreningen kan få et validt 

indblik I, hvad 

henvendelserne drejer sig om, 

Prioritering af rådgivning vil 
skabe direkte værdi for vores 
medlemmer. Derfor skal vi 
arbejde på at udvide vores 
socialrådgiver-funktion. Både 
ved at medlemmer kan ringe, 
og medlemmer kan finde 
information hos 
Landsforeningen.  
Det vil cementere 
Landsforeningen som noget 
praktisk der giver værdi for 
medlemmerne i hverdagen.   
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Nr. Forslagsstiller(e) Forslag  Begrundelse - kortfattet HB’s indstilling 
og hvad foreningen 

fremadrettet kan gøre. 

 

11 Kreds Vestegnen Forslag A: 
Der indføres et 
rotationsprincip så en 
formand maksimalt kan 
bestride formandsposten i tre 
valgperioder ad gangen, dvs. 
samlet set seks år. En 
formand kan genindtræde 
efter at have været ude i en 
periode, dvs. i to år.  

Landsforeningen Autisme skal 
være en dynamisk 
organisation, der ikke er 
personafhængig. 
Organisationen har behov for 
kontinuerligt at udvikle sig 
for, bedst muligt at kunne 
udfylde sin rolle og opfylde 
sin målsætning for 
mennesker på spektret og 
deres pårørende.   

- 

12 Kreds Vestegnen Formandsskiftet træder i kraft 
pr. 1. januar.   

Det vil give begge formænd 
tid til at lave en kvalificeret 
overlevering, måske at få den 
nye præsenteret ’ude i 
byen’/samarbejdspartnere og 
der kan også være ordinære 
ansættelsesforhold der skal 
varsles/opsiges og håndteres 
udover at der for de fleste 
LA-medlemmer kan være 
særlige forhold på 
hjemmefronten, som skal 
koordineres og ændres og 
gerne med godt varsel.   

 

13 HB Justering af kontingentet for 
unge under 18 år fra 50 kr. pr. 
år til 100 kr. pr. år. 

Nødvendig justering for at vi 
kan opnå støtte fra paragraf 
8A i ligningsloven, så 
Landsforeningen opnår 
skattefritagelse og bidragyder 
kan trække beløbet fra i skat.  

 

14 HB Landsforeningen skal have et 
nyt visuelt symbol i stedet for 
puslespilsbrikken 

Medlemsundersøgelsen peger 
på, at især de autistiske 
medlemmer ønsker et andet 
symbol end puslespilsbrikken. 
HB ønsker tilkendegivelse af, 
at der kan arbejdes med at 
udvikle et nyt symbol til 
lancering ved foreningens 60-
års jubilæum den 14.9. 2022. 

 

15 HB Landsforeningens 
forretningsorden for 
repræsentantskabsmødet 
bringes i overensstemmelse 
med foreningens vedtægter. 

De nye vedtægter, besluttet 
på repræsentantskabsmødet 
den 31.10.2020, rummer nye 
frister i forbindelse med 
tilrettelæggelsen af 
repræsentantskabsmødet. 
Disse frister skal indarbejdes i 
forretningsordenen, så der er 
overensstemmelse. Der er 
tale om i alt fire justeringer. 
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Nr. Forslagsstiller(e) Forslag  Begrundelse - kortfattet HB’s indstilling 
16 Vedtægtsudvalget Vedtægtsudvalget indstiller 

en række justeringer af 
foreningens generelle 
vedtægter, der bl.a. har til 
hensigt at sikre, at kredsene 
fungerer efter ensartede 
vedtægter. 

Foreningens vedtægter har 
gennem de seneste mange år 
udviklet sig i kraft af en række 
beslutninger på 
repræsentantskabsmøder. 
Det har betydet, at sprog, 
opstilling, rækkefølge etc. i 
flere tilfælde har virket lidt 
ulogiske. Udvalget har derfor i 
sit arbejdet redigeret 
foreningens vedtægter, så de 
fremstår mere 
sammenhængende og 
enslydende i form og sprog. 
 
På repræsentantskabsmødet 
vil de redaktionelle ændringer 
uden grundlæggende 
betydning for foreningens 
virke bliver sat til afstemning 
under ét.  
 
Derudover har udvalget 
foreslået nogle mere 
substantielle ændringer. Der 
henvises i det følgende til de 
aktuelle paragraffer og afsnit i 
de samlede vedtægter, der 
bringes under ét til slut i dette 
dokument (fra side 22). 
 
Det drejer sig om: 
 
§2 stk. 3: Der er to forslag til 
beskrivelse af 
Landsforeningens formål: Et 
kort, principielt og overordnet 
formål og et forslag med 
meget konkrete aktiviteter. 
Vedtægtsudvalget indstiller 
den korte, principielle version 
til forsamlingens vedtagelse.  
 
§3 stk. 12: I lighed med 
hovedparten af alle andre 
foreninger i Danmark er der 
formuleret en 
eksklusionsparagraf. 
Vedtægtsudvalget indstiller til 
forsamlingens vedtagelse, at 
der vedtages en 
eksklusionsparagraf. 
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Nr. Forslagsstiller(e) Forslag  Begrundelse - kortfattet HB’s indstilling 
§ 4, stk. 6,7, & 9: 
Vedtægtsudvalget foreslår, at 
indkaldelse til 
repræsentantskabsmødet 
sker elektronisk og at 
deltagelse og afvikling af 
mødet kan ske helt eller 
delvist elektronisk (online.)  
Vedtægtsudvalget indstiller til 
forsamlingens vedtagelse, at 
indkaldelse og udsendelse af 
materiale sker elektronisk 
samt at deltagelse i 
repræsentantskabsmødet kan 
ske helt eller delvist 
elektronisk (online.) 
 
§5, stk. 3: 
Indkaldelse og afvikling af 
ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde kan 
– i konsekvens af reglerne for 
det ordinære 
repræsentantskabsmøde – 
også ske elektronisk. 
Vedtægtsudvalget indstiller til 
forsamlingens vedtagelse, at 
indkaldelse og udsendelse af 
materiale sker elektronisk 
samt at deltagelse i det 
ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde kan 
ske helt eller delvist 
elektronisk (online.) 
 
§7, stk. 4: 
Vedtægtsudvalget foreslår, at 
der udarbejdes 
standardvedtægter for 
kredsene under 
Landsforeningen Autisme. 
Disse er ikke formuleret i 
forslaget fra 
Vedtægtsudvalget.  
Vedtægtsudvalget indstiller til 
forsamlingens vedtagelse, at 
HB udstyres med mandat til at 
starte en proces, der fører til 
standardvedtægter for 
kredsene. 
 
§10, stk. 1: 
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Nr. Forslagsstiller(e) Forslag  Begrundelse - kortfattet HB’s indstilling 
I de gældende vedtægter 
kræver det 2/3 flertal blandt 
de, der deltager i 
afstemningen på et 
repræsentantskabsmøde at 
ændre Landsforeningens 
vedtægter. Vedtægtsudvalget 
foreslår at følge udviklingen i 
flertallet af andre foreninger 
og i stedet blot kræve simpelt 
flertal blandt de, der deltager 
i afstemningen for at ændre i 
Landsforeningens vedtægter. 
Vedtægtsudvalget indstiller til 
forsamlingens vedtagelse, at 
det fremover blot kræver 
simpelt flertal på 
repræsentantskabsmødet for 
at ændre i Landsforeningens 
vedtægter. 
 
 
 

 

Oplæg fra Frivilligstrategigruppen 

Derudover er der modtaget et oplæg fra frivilligstrategigruppen, som hedder ”Ventet og Velkommen.” oplægget 

rummer en lang række konkrete tiltag, som er samlet i fire målsætninger: 

1. Mere autisme- inkluderende aktiviteter og kommunikation 
2. Demokratiske strukturer i foreningen forbedres 
3. Flere frivillige 
4. Flere nye aktive medlemmer 

Oplægget sættes ikke til afstemning på repræsentantskabsmødet. I stedet sættes oplægget til debat blandt 

repræsentanterne med henblik på at få en konkret tilbagemelding på oplæggets intentioner, mål og konkrete 

indsatser. Det betyder, at repræsentantskabsmødet suspenderes i to timer for i stedet at arbejde med oplægget fra 

Frivilligstrategigruppen. Gruppen vil selv fremlægge deres arbejde, inden repræsentanterne deles op i mindre grupper 

for at arbejde med konkrete refleksioner, forslag og tilbagemeldinger.   

På baggrund af repræsentantskabsmødets tilbagemeldinger arbejder to af gruppens medlemmer videre med at 
tilpasse mål og indsatser. På HB-seminaret den 20.-21.11 fremlægges det endelige oplæg til HB’s beslutning og 
allokering af ressourcer samt prioritering i forhold til Landsforeningens øvrige opgaver.  

 

Frivilligstrategigruppens oplæg er vedhæftet i et selvstændigt dokument. 

 

FORSLAG til Landsforeningen Autismes  

Repræsentantskabsmøde den 30.-31. oktober 2021 

Herunder er forslagene præsenteret i den form, som sekretariatet har modtaget dem. 
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Kreds Nordjylland vil gerne stille følgende forslag til repræsentantskabsmødet som er vedtaget på vores 

generalforsamling: 

 

Bestyrelsen fremlægger følgende forslag: 

 

1. Vi foreslår, at der fremover er mulighed for at vælge 3 suppleanter til Repræsentantskabet.  
 
Begrundelsen for dette er, at erfaringer fra tidligere repræsentantskabsmøder viser, at det 
ofte kan være svært at få fat i repræsentantskabsmedlemmerne, så vi ikke bliver 
repræsenteret fyldestgørende på repræsentantskabsmøderne. 
 

 

 

Endvidere foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændring:  

 

2. Repræsentanter, skal udpeges eller bestå af medlemmer af bestyrelsen i kreds Nordjylland. 
 

Forslaget begrundes i, at bestyrelsen ønsker en bedre kommunikation mellem 

repræsentantskabet/foreningens politiske linje og beslutninger og bestyrelsen, så 

bestyrelsen altid er orienteret om, hvad der foregår på centralt hold i foreningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Kronjylland 17.09.2021  

Forslag #1: 

 

Forslag #2: 

 

Forslag #3: 
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FORSLAG TIL REPRÆSENTANTSKABET OM OPRETTELSE AF EN NY 

KREDS KRONJYLLAND  

  

  

Underskriverne af dette forslag, ønsker at stille forslag om en ny Kreds i Landsforeningen Autisme.  

Kreds Kronjylland  

  

Vi foreslår, Kreds Kronjylland, kommer til at bestå af kommunerne Randers, Favrskov, Norddjurs og 

Syddjurs. Til sammen har disse kommuner lige nu ca. 450 medlemmer.  

  

Den nuværende Kreds Østjylland, består af 11 kommuner og består af kommunerne: Aarhus, Skanderborg, 

Silkeborg, Horsens, Odder, Samsø, Hedensted, Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Kreds Østjylland 

har ca. 2000 medlemmer.  

  

Alene Aarhus kommune er på størrelse med flere andre kredse i København og omegn.  

  

Motivation for ønsket om en Kreds Kronjylland, er at vi ønsker mere fokus på ALLE kommuner. Vi ønsker, at 

bestyrelsen skal være mere synlig og aktiv i alle kredsens kommuner. Vi har et ønske om, at Kreds 

Kronjyllands medlemmer oplever foreningen som synlig og tæt på i form af tilstedeværelse af bestyrelsen 

samt meget lokale arrangementer. Det tror vi på vil tiltrække flere medlemmer.  

  

Det vil give os en overskuelig Kreds. Herved kan vi lettere holde os orienteret om hvad der sker i de enkelte 

kommuner og støtte op om lokale DH’ere på en tættere måde end den nuværende model, hvor kontakten 

til DH’ere ligger hos næstformanden i Kreds Østjylland. Der bruges tid på hvert bestyrelsesmøde med at 

høre nyt fra kommunerne og hører så kun fra de kommuner som sidder i bestyrelsen. Et par kommuner har 

end ikke en DHrepræsentant og kan hermed blive glemt.  

Kreds Østjylland er blevet for stor med 11 kommuner og 2000 medlemmer. Ingen kan have overblik over 

hvad der sker i hver enkel kommune i så stor en kreds. Opgaven er ganske enkelt for stor.  

  

Derfor har vi et ønske om at blive skilt ud i en ny Kreds Kronjylland.  

  

Vi tror, at det vil blive til gensidig glæde for såvel Kreds Kronjylland som Kreds Østjylland. Vi skal selvfølgelig 

fortsætte med et tæt samarbejde. Specielt hvor det er oplagt så som store arrangementer med store 

foredragsholdere som eks. Bo Hejlskov.   
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Stillere til forslag om en ny Kreds Kronjylland:  

  

Annemette Alfang  

Heidi Lading  

Lena Rosenkilde   

Vinni Kjærgaard Jørgensen  

Tina Monsrud  

  

 

 

 

Forslag fra Kreds Fyn:  

Opsigelse af samarbejdsaftale mellem Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne og Landsforeningen 

Autisme.  

Da vi ikke længere er en pårørendeforening, foreslår vi, at man sammenlægger Landsforeningen Autisme 

og Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne og skaber én stærk forening, dvs. at man opsiger den 

nuværende samarbejdsaftale mellem Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne og Landsforeningen 

Autisme.  Vores fælles sag er så vigtig, og vi vil stå stærkest sammen.  

Ønsker Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne ikke at være en del af Landsforeningen Autisme, må 

den udskilles som en selvstændig forening. Som det er nu, tilgodeser samarbejdsaftalen kun Autisme- og 

Aspergerforeningen for Voksne, men ikke Landsforeningen Autisme, og vi oplever stor forvirring 

vedrørende medlemskab. Mange ved ikke, hvor de er medlemmer.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Forslag fra Kreds Fyn: 

Forslag #4: 

 

Forslag #5: 
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SIKON/Landsforeningen må/skal ikke tjene penge på kredsbestyrelsesmedlemmers deltagelse i kurser, 

foredrag og konferencer.  

  

Forslaget har været stillet før (i 2019), men vi trak den gang forslaget under repræsentantskabsmødet. Vi 

fremsætter forslaget igen, da kredskonferencen ikke dækker vores behov for vidensopdatering.   

  

Vi foreslår derfor, at alle SIKON-kurser, foredrag og konferencer bliver gratis for alle 

kredsbestyrelsesmedlemmer.  

  

Hvis ikke ovenstående bliver vedtaget, så ønsker vi afstemning om nedenstående muligheder:  

a)  

Hver kreds tildeles en gratis “kvote” pr. år. Hvis man tilmelder sig yderligere, skal der betales 

“kostprisen”, altså den udgift SIKON/Landsforeningen har i forbindelse med deltagelsen.  

  

b)  

Kredsbestyrelsesmedlemmer kan tilmelde sig SIKON-kurser, foredrag og konferencer til 

kostpris.  

  

c)  

Ved evt. egenbetaling skal forplejning og overnatning kunne fravælges af kredsbestyrelserne.  

  

  

Baggrund: Det må være i alles interesse, at de frivillige i kredsene er opdateret med nyeste 

viden inden for området. Det må desuden være en fejl, at SIKON/Landsforeningen på 

nuværende tidspunkt tjener penge på deres frivillige, som gør et kæmpe arbejde for 

foreningen. Vi mener med dette forslag, at man vil løfte foreningen og fastholde dygtige 

frivillige, kredsbestyrelsesmedlemmer, som ikke bliver honoreret økonomisk.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Forslag stillet af Karina Bundgaard og Lone Pihl hhv. formand og næstformand kreds Bornholm 

Forslag #6: 
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Forslag: 

Nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af både frivillige og kompetente fagfolk til arbejde med et 

modsvar til Metalog tankegangen, som spreder sig over landet i øjeblikket.  

 

Argumentation: 

Bornholm er et af de steder, hvor Metalogerne har været i gang længe, men absolut ikke det eneste sted i 

Danmark. Flere steder opdager vi nye Metaloger (psykologer der har taget denne private uddannelse hos 

Søren Hertz) og fælles er, at børn ikke sendes til udredning og ikke får den rette specialpædagogiske hjælp. 

• På Bornholm påbegyndte alle ansatte i PPR plus i det forebyggende team uddannelse til Metaloger i 

2018. I januar 2020 deltog PPR leder i Bornholms Regionskommune sammen med Metalog i 

afholdelse af en workshop på KL’ Børn & Unge Topmøde 2020 med temaet: Opbygning af 

kommunal ekspertise med at arbejde i kompleksitet.  

Hvad er Metalog – og hvorfor skal vi reagere? 

Metalog har eksisteret i 8 år og er bygget op omkring: 

• Søren Hertz, Børne- og ungdomspsykiater 

• Jørn Nielsen, Aut. psykolog Ph.d. 

• Martin Skriver, Aut. Psykolog 

• Lene Gundersen Meier, Aut. Psykolog 

Derudover findes mange, der har fået uddannelsen og som pt agerer rundt omkring i landet.  

 

Metalog er en ny måde at se børns mistrivsel på. Søren Hertz beskriver følgende: 

“Diagnoser - at det kan se ud som om noget er medfødt, noget der er livslangt, noget der er et 

handicap, noget man skal lære at leve med, jo mere vi har den slags forestillinger, jo mere bliver de 

forestillinger også selvopfyldende profetier, fordi vi kommer til at handle på baggrund af vores 

forestillinger om hvad der kan lade sig gøre. Så i min verden, der ser psykiatrisk ud, eller det der ser 

virkelig fastlåst ud i jeres sammenhænge, det er jo på mange måder det, der er resultatet af spiraler 

af ekskluderende processer. 

Hvis vi kikker på det fra den vinkel, så bliver det også vores opgave, hvordan vi kommer til at 

bidrage med spiraler af inkluderende processer til oplevelser hos de unge og dem, der er omkring 

de unge, at nu sker der noget, som bliver attraktivt, nu sker der noget, som de har lyst til at være 

en del af og på den måde få livet til at udvikle sig.” 

https://youtu.be/PC0-JPmW-F8 

 

https://youtu.be/PC0-JPmW-F8
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“Børns og unges vanskeligheder kan forstås på mange måder, og der findes grundlæggende set ikke nogle 

enkle årsagsforklaringer. Problemer er ikke lokaliseret et sted, uanset om dette sted er forstået som 

neurologi, kognition, personlighed, skole, familie eller andet adskilt fra noget andet. Derfor vil det være for 

forenklet at give forrang til simple og forenklede forklaringer på komplekse problemstillinger, således som 

der kan være en tendens til i vores tid (Nielsen, 2017; Hertz, 2017; Ekeland, 2007). I udredningsarbejdet 

giver jeg forrang til adfærd forstået som kommunikation.” 

https://static1.squarespace.com/static/53392703e4b03f9aad10f1f5/t/5afe637f88251b4a12d4e989/15266

21057611/J%C3%B8rn+Nielsen%2C+Udredning+og+udvikling.pdf  Side 5. 

 

Konsekvensen er, at børn ikke sendes til udredning, at der ikke anvendes specialpædagogiske værktøjer i 

forhold til børn. Så jo flere kommuner, som bruger den tilgang, jo færre børn får diagnoser. 

Børn bliver placeret midlertidig i mellemformer i folkeskolen, indtil de igen er klar til at vende tilbage til den 

skole, hvor mistrivslen opstod.  

 

Som modsvar står: 

https://ugeskriftet.dk/debat/afviste-henvisninger-viser-behov-nytaenkning-i-borne-og-ungdomspsykiatrien 

https://static1.squarespace.com/static/53392703e4b03f9aad10f1f5/t/5afe637f88251b4a12d4e989/1526621057611/J%C3%B8rn+Nielsen%2C+Udredning+og+udvikling.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53392703e4b03f9aad10f1f5/t/5afe637f88251b4a12d4e989/1526621057611/J%C3%B8rn+Nielsen%2C+Udredning+og+udvikling.pdf
https://ugeskriftet.dk/debat/afviste-henvisninger-viser-behov-nytaenkning-i-borne-og-ungdomspsykiatrien
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“En udiagnosticeret udviklingsforstyrrelse kan ikke ønskes væk med gode intentioner. 

Det er medfødte tilstande, som bl.a. kan skyldes genetiske forhold. Den bedste hjælp og 

forebyggelse er hurtig opsporing og målrettet indsats. Det fordrer, at der er mulighed for 

afklaring med rette faglighed, så man kan få identificeret symptomerne og få børne- og 

ungdomspsykiatrien involveret hurtigt til udredning, afklaring, diagnostik og behandling. For 

de børn og unge, som har behov for hjælp, men som ikke hører hjemme i børne- og 

ungdomspsykiatrien – altså en del børn og unge bag de afviste henvisninger – skal der oprettes 

gode, kommunale tilbud, som arbejder evidensbaseret, og som skal dokumentere, hvad de 

tilbyder, således at der placeres ansvar.” 

 

 

 

Autisme- og Aspergerforeningen stiller forslag om, at gå fra 1 til 3 repræsentanter i 
repræsentantskabet, og derved sidestilles med andre kredse.   
 

 

 

 

Fra Tinja Vandmose, Kreds København/Frederiksberg 

 

Forslag til oprettelse af medie-arbejdsgruppe 

Kortfattet: Jeg foreslår, at der nedsættes en dynamisk arbejdsgruppe, hvis formål er at arbejde for at hæve 

vidensniveauet i samfundet omkring autisme. Dette via flere informationsfilm. 

Jeg har selv en solid baggrund i tv- og mediebranchen og ved, at vi har flere bestyrelsesmedlemmer og alm. 

medlemmer rundt omkring i landet, der arbejder med - eller tidl. har arbejdet med tv- og filmproduktion. 

Der er en stor bunke uudnyttede ressourcer, som vi bør trække på. 

Sekundært kan vi – gerne i samarbejde med sekretariatet, søge fondsmidler og udvikle mediestartegier. 

 

 

 

 

 

 

Forslag #7: 

 

Forslag #8: 
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Albertslund, Kreds Vestegnen – 18.09.21  

Fra Kreds Vestegnen 

Ekstraordinært temablad om retssikkerhed  
  

Forslag   

At der udgives et trykt ekstraordinært temablad omhandlende retssikkerhed. Bladet skal udkomme mellem 

15. december til 15. januar.  

Argumentation  

I forbindelse med kommunal- og regionalvalg 2021. Har vi i Landsforeningen valgt at fokusere på 

retssikkerhed. De nyvalgte politikere, som gerne skulle have svaret på vores spørgeskema udsendt af 

kommunal- og regionvalgs-udvalgsgruppen, vil officielt tiltræde deres poster den 15. december (I 

virkeligheden er det først den 1. januar). Det første de nye kommunalbestyrelser skal mødes med er et blad 

fra Landsforeningen Autisme. Bladet skal gentage de budskaber vi havde under valgkampen.  

Det er et tema vi har haft før, og der er ganske givet en del tematikker, som vil være de samme. Men 

retssikkerhed er stadig højaktuelt og netop i år har kommunernes landsforening også fokuseret på, at hele 

det specialiserede område er underfinancieret. Derfor er emnet stadig højaktuelt og udvikler sig hele tiden, 

faktisk mange steder til det værre.  

  

//  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag #9: 
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Albertslund, Kreds Vestegnen, 18.09.21  

  

Fra Kreds Vestegnen 

Socialrådgiverordning udvides – info om hvordan man søger hjælp styrkes  
   

Forslag:   

A. At foreningen arbejder på at udvide nuværende socialrådgiverordningen så der er flere timer til 

rådighed for medlemmerne samt at medlemmerne får mulighed for tidsbestilling.   

 

B. At landsforeningen udarbejder og offentliggør nyttige råd til hvordan man navigerer i det 

offentlige system, når man gennem forskellige livsfaser har brug for hjælp. Det kan være alt fra 

henvisninger til psykiatrien, hjælpemidler, tabt arbejdsfortjeneste, specialtilbud, pædagogisk 

rådgivning eller bare gode råd om hvordan man får de bedste møder og er bedste forberedt i 

mødet med socialrådgivere, lærere, pædagoger og lignende, så man selv kan prøve at påvirke 

samarbejdet i en positiv og konstruktiv retning.  

 

C. Vi skal udvide den nuværende socialrådgiverordning, hvor medlemmer kan få en umiddelbar 

vurdering og general mundtlig rådgivning. Dette gør vi ved at undersøger muligheden for 

samarbejdsaftaler med private socialrådgivere til favorable priser. Man kan lave én pris for 

medlemmer og en anden pris for ikke-medlemmer. Dette kan være et incitament til at bliver 

medlem af foreningen.  

 

D. Den nuværende socialrådgiver ordning kan med fordel registrere hyppigheden af forskellige typer 

af henvendelse så HB og foreningen kan få et valid indblik I hvad henvendelser drejer sig om, og 

hvad foreningen fremadrettet   

 

Argumentation   

Det kan være ufattelig kompliceret og bureaukratisk at udfylde papirer og lave beskrivelser til brug for 

kommunerne. Det kan også være indviklet at finde ud af hvad man egentlig har krav på, hvordan man sikre 

sig at kommunerne får noteret det man ønsker de notere, hvordan man sikre en god dialog når man er 

personligt involveret i en sag. I mange situationer ender de bureaukratiske byrder med at sætte en kæp i 

hjulet for den enkelte. Måske får man ikke søgt den hjælp man har brug for eller man udfylder papirerne 

forkert, fordi det stadig bliver mere kompliceret og støtten man får fra kommunen kun ringere.  

Forslag #10: 
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Prioritering af rådgivning vil skabe direkte værdi for vores medlemmer. Derfor skal vi arbejde på at udvide 

vores socialrådgiver-funktion. Både ved at medlemmer kan ringe, og medlemmer kan finde information hos 

Landsforeningen.  

Det vil cementere Landsforeningen som noget praktisk der giver værdi for medlemmerne i hverdagen.  //  

  

 

 

  

Albertslund, Vestegnen, 18.09.21   

Fra Kreds Vestegnen 

Rotationsprincip – Formand samt 2 måneder fra valg til tiltrædelse – to 

separate forslag, som dog omhandler noget om formandsskifte  

Forslag til vedtægtsændring, 1:   

Der indføres et rotationsprincip så en formand maksimalt kan bestride formandsposten i 3 valgperioder ad 

gangen, dvs. samlet set seks år. En formand kan genindtræde efter at have været ude i en periode, dvs. I to 

år.  

Argumentation  

Landsforeningen Autisme skal være en dynamisk organisation, der ikke er personafhængig. Organisationen 

har behov for kontinuerligt at udvikle sig for, bedst muligt at kunne udfylde sin rolle og opfylde sin 

målsætning for mennesker på spektret og deres pårørende.   

Vi kender rotationsprincippet fra præsidentembeder, politiske organisationer, men også fra større 

foreninger som fx Amnesty International.   

Ved at have et rotationsprincip for formandsposten sikre foreningen sig, at der vil være en løbende 

udvikling I foreningen samt hvordan den tegnes mod offentligheden.   

En formandspost er en tillidspost man er valgt til – ikke et erhverv. Derfor giver rotationsprincip god 

mening. Man vælger formanden blandt medlemmer og aktiverer derved baglandet minimum hvert 6 år.  

En formand der sidder længere på posten kan reelt gøre foreningen sårbar. Af og til sker en mere eller 

mindre naturlig afgang, og så skal der pludselig findes en efterfølger – det er ikke nødvendigvis sikkert 

dette er muligt. Har man rotation vil man i sit 6 år i samråd med HB kunne planlægge sin afgang med 

henblik på at en anden skal tage over.   

Forslag #11: 
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Rotationsprincippet gør også noget vigtigt ved den måde man tænker sin tillidspost på. Man er hele tiden 

bevidst om at det er slut en dag – og man ved endda omtrent hvornår. Da handler det om at få det bedste 

ud af den tid man bestrider posten.  

   

 

 

Fra Kreds Vestegnen: 

Uanset rotationsprincip, så er det en overvejelse værd at ændre præmisserne for skift af formandsposten. 

Fx at trods afstemningen foregår i slutningen af oktober, så kan det give mening for afgående og nyvalgte 

formand, at formandsskiftet først træder i kraft pr. 1. januar.   

Det vil give begge formænd tid til at lave en kvalificeret overlevering, måske at få den nye præsenteret 

’ude i byen’/samarbejdspartnere og der kan også være ordinære ansættelsesforhold der skal 

varsles/opsiges og håndteres udover at der for de fleste LA-medlemmer kan være særlige forhold på 

hjemmefronten, som skal koordineres og ændres og gerne med god varsel.   

Det kan give rolige forhold omkring formandsskifte/jobskifte uanset hvem kandidaterne er. Alle parter får 

ro til at afslutte, afrunde og gøre klar til overlevering der på enkelte ting måske kan gøres mere smidigt og 

uproblematisk. Fx enkelte møder hvor den nye formand kan deltage og få en kort oplæring.   

Det er muligt at den mellemliggende periode fra valg til tiltrædelse er ulønnet for den nye, det kan man 

overveje alt efter hvor mange timer der er relevante. Men princippet i at man lægger en tiltrædelsesdato 

et par måneder efter valget ville sikkert give en roligere periode for alle implicerede og sekretariatet.  //  

 

 

 

 

  

Forslag #12: 
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Fremsat af Hovedbestyrelsen 
 
 
Forslag 
Kontingentet for medlemmer under 18 år ændres fra 50,- kr. pr. år til 100,- kr. pr. år. 
 
Argumentation  
Det er en nødvendig justering for at vi fortsat kan opnå støtte efter ligningslovens paragraf 8A, der sikrer, at 
Landsforeningen på den ene side kan modtage skattefrie pengegaver og at giveren kan fratrække 
donationen på selvangivelsen. 
 
 
 
 
 
Forslag 
Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at der til Landsforeningens Autisme udarbejdes et nyt 
symbol til erstatning for den nuværende puslespilsbrik. Det nye symbol skal præsenteres offentligt i 
forbindelse med Landsforeningens 60-års jubilæum den 14. september 2022. Hovedbestyrelsen har nedsat 
en arbejdsgruppe bestående af frivillige samt ansatte i sekretariatet, som skal stå for udarbejdelsen af det 
nye symbol i samarbejde med professionelle grafikere, evt. på baggrund af en konkurrence. 
  
Argumentation 
Hovedstyrelsen har gennemført en spørgeundersøgelse blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen 
viste, at der blandt de autistiske medlemmer var en tilkendegivelse af, at symbolet skal udskiftes. 49% af de 
respondenter, der betegnede sig selv som autistiske, ønskede brikken udskiftet. 30% ønskede at beholde 
den og 21% havde ingen holdning til, om brikken skulle bevares eller udskiftes.  
 
 
 
 
 
Forslag 
Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at forretningsordenen for repræsentantskabet bliver 
ajourført, så den er kongruent med vedtægterne. Forslaget indebærer følgende justeringer af 
forretningsordenen: 
 
Justering A: 
Nuværende tekst i forretningsordenen (gælder kapitel A: Mødeindkaldelsen, afsnit 1): 
Landsforeningens ordinære repræsentantskab indkaldes skriftligt til medlemmerne af repræsentantskabet 
og ved annoncering på Landsforeningens hjemmeside og i foreningens blad. Indkaldelsen sker med 
angivelse af dagsorden. 
 
Forslag til NY tekst i forretningsordenen: 
Landsforeningens ordinære repræsentantskab indkaldes via en eller flere af følgende kanaler: skriftligt via 
e-mail til medlemmerne af repræsentantskabet, ved annoncering på Landsforeningens hjemmeside, 

Forslag #13: 

 

Forslag #14: 

 

Forslag #15: 
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udsendelse af e-mail til medlemmerne og/eller omtale i foreningens blad. Indkaldelsen sker med angivelse 
af dagsorden. 
 
Justering B: 
Nuværende tekst i forretningsordenen (gælder kapitel A: Mødeindkaldelsen, afsnit 3 og 4): 
Regnskab, budget, indkomne forslag eller lignende fremsendes til repræsentantskabets medlemmer senest 
8 dage før repræsentantskabsmødet. 
 
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal indsendes til 
sekretariatet senest to uger før repræsentantskabsmødet afholdes.  
 
Forslag til NY tekst i forretningsordenen: 
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober og indkaldes skriftligt med 8 ugers varsel, 
indkommende forslag og opstillinger, skal være sekretariatet i hænde senest 6 uger før 
repræsentantskabsmøde afholdelse og forslag og opstillinger skal være fremsendt til repræsentanterne 
senest 14 dage efter deadline på modtagelse af forslag. 
 
Justering C: 
Nuværende tekst i forretningsordenen (gælder kapitel F: Valg af hovedbestyrelse, afsnit 3): 
Hovedbestyrelsen opstiller en liste over de foreslåede kandidater, som har erklæret sig villige til at modtage 
valg. Denne liste fremsendes til Repræsentantskabets medlemmer sammen med øvrigt materiale 8 dage 
før repræsentantskabsmødet afholdes samt offentliggøres på hjemmesiden.  
 
Forslag til NY tekst i forretningsordenen: 
Hovedbestyrelsen opstiller en liste over de foreslåede kandidater, som har erklæret sig villige til at modtage 
valg. Denne liste fremsendes til Repræsentantskabets medlemmer sammen med øvrigt materiale 14 dage 
efter deadline på modtagelse af forslag. Materialet offentliggøres på hjemmesiden.  
 
Justering D: 
Nuværende tekst i forretningsordenen (gælder kapitel G: Forslag fremsat af medlemmer, afsnit 1 og 2): 
Forslag med begrundelse sendes til Landsforeningens sekretariat senest 2 uger før 
repræsentantskabsmødet afholdes. 
 
Indkomne forslag med begrundelse udsendes senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse til 
repræsentantskabets medlemmer. 
 
 
Forslag til NY tekst i forretningsordenen: 
Forslag med begrundelse sendes til Landsforeningens sekretariat senest 6 uger før 
repræsentantskabsmødet afholdes. 
 
Indkomne forslag med begrundelse udsendes senest 14 dage efter deadline for modtagelse af indkomne 
forslag til repræsentantskabets medlemmer. 
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Forslag stillet af Vedtægtsudvalget. 
 

Forslag til vedtægtsændringer i Landsforeningen Autisme 

Gældende fra 31/10 2020 Nyt forslag 

§1 Navn og hjemsted 
Landsforeningens navn er »Landsforeningen 
Autisme« 

§1 Navn og hjemsted 
 

1.1 Foreningens navn er Landsforeningen Autisme. 
 

1.2 Landsforeningen Autismes hjemsted er den 
kommune, hvor sekretariatet har adresse. 

 

§2 
Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. 

§2 Landsforeningen Autismes formål 
 

2.1 At skabe de bedst mulige vilkår for 
autister/mennesker med Autisme Spektrum 
Forstyrrelser (ASF). 

 

2.2 Landsforeningen Autismes aktiviteter og politik tager 
ikke udgangspunkt i enkelte behandlingsformer. 

 

2.3 Formålet opfyldes ved: (2 forskellige forslag) 
 
 Landsforeningen Autisme arbejder for, at 

samfundet indrettes således, at autister/ mennesker 
med ASF kan accepteres og inkluderes, og at man 
skaber de bedst mulige betingelser for at kunne leve 
et værdigt og selvstændigt liv samt at 
autister/mennesker med ASF får de bedst mulige 
betingelser for at kunne udfolde deres potentiale. 
Landsforeningen Autisme arbejder for, at alle 
autister/autistiske mennesker oplever sig som en 
værdifuld del af samfundet og gives de bedst mulige 
betingelser for et trygt og værdigt liv. 
 
ELLER 
 

• at udbrede kendskab til ASF og forståelse for de 
vanskeligheder, ASF medfører. 

• at varetage autisters/autistiske menneskers 
interesser over for samfundet. 

• at støtte og vejlede autister/autistiske 

mennesker og pårørende til autister/autistiske 

mennesker  

• at virke for oprettelsen af og støtte til 

Forslag #16: 
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Gældende fra 31/10 2020 Nyt forslag 

autister/autistiske mennesker med nødvendige 

dag-, pasnings- og skoletilbud, opholdssteder, 

bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre 

aktiviteter så som idræt og kulturelle tilbud. 

• at arbejde for, at specialiserede indsatser til 

autister/autistiske mennesker har den 

fornødne kvalitet og viden om ASF og tager 

udgangspunkt i den enkeltes individuelle 

behov. 

• at fremme forskning samt formidling heraf. 

• at lave oplysnings- og bistandsarbejde for 

Landsforeningen Autismes medlemmer, 

kredsbestyrelser, samarbejdspartnere og 

offentligheden gennem oprettelse af et 

sekretariat, der skal betjene kredsbestyrelser 

og Landsforeningen Autismes medlemmer i 

principielle spørgsmål. 

• at sørge for i videst muligt omfang at få politisk 

opmærksomhed og indflydelse til gavn for 

medlemmerne. 

• at drive og udvikle SIKON. 

• at samarbejde med nationale og internationale 
organisationer. 

• at arbejde for, at autister/autistiske mennesker 

får de reelle uddannelses- og 

videreuddannelsestilbud, som er mulige for 

den enkelte. 

• at autister/autistiske mennesker får den 
beskæftigelse, som er muligt for den enkelte 

 
 

 

§3 Formål 
Landsforeningens formål er at skabe de bedst 
mulige vilkår for mennesker med Autisme 
Spektrum Forstyrrelser (ASF)  
 
Landsforeningens aktiviteter og politik tager ikke 
udgangspunkt i enkelte behandlingsformer. 

 

§4 
Formålet opfyldes ved:  

• at udbrede kendskab til og forståelse for 
de vanskeligheder ASF medfører, – at 
repræsentere mennesker med ASF, 
børn, unge og voksnes interesser 
overfor samfundet 
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Gældende fra 31/10 2020 Nyt forslag 

• at støtte og vejlede forældre og 
søskende til mennesker med ASF 

• at virke for oprettelsen af og støtte til de 
for mennesker med ASF nødvendige 
dag-, pasnings- og skole-tilbud, 
opholdssteder, bofællesskaber, 
beskæftigelsestilbud og andre 
aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud 

• at sikre at tilbud til mennesker med ASF 
har den fornødne kvalitet og tager 
udgangspunkt i den enkeltes individuelle 
behov 

• at fremme nødvendig forskning samt 
formidling heraf 

• at sikre oplysnings- og bistandsarbejde 
fra Landsforeningen til medlemmer, 
samarbejdspartnere og offentligheden 
gennem oprettelse af et sekretariat, der 
skal betjene Landsforeningens 
medlemmer i principielle spørgsmål 

• at sørge for i videst muligt omfang at få 
politisk opmærksomhed og indflydelse 
til gavn for medlemmerne 

• at drive og udvikle SIKON 

• at samarbejde med nationale og 
internationale organisationer. 

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

§3 Medlemmer og kontingenter 
3.1. Som medlem af Landsforeningen Autisme optages 

forældre og pårørende til børn, unge og voksne med 
ASF, autister/mennesker med autisme samt andre 
interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og 
aktivitetssteder samt fonde og foreninger, der ønsker 
at støtte Landsforeningens formål. 

 

3.2. Medlemmer optages med navns nævnelse. 
 

3.3. Der er følgende medlemskaber: Et under 18 år, et 
over 18 og virksomhedsmedlemskab, herunder skole-
, bo- og aktivitetssteder. 
 

3.4. Medlemskab giver adgang til aktiviteter i den kreds, 
hvor det enkelte medlem er bosiddende, og til andre 
kredses aktiviteter, hvis disse er åbne for alle 
medlemmer. 

 

3.5. Medlemskab giver ligeledes adgang til, med navns 
nævnelse, at opstille til valgbare poster i kredsen og i 
Landsforeningen Autisme. 

 

3.6. Medlemskab giver ret til at give møde på 
Landsforeningen Autismes repræsentantskabsmøde 
med taleret, men uden stemmeret, medmindre 
medlemmet har stemmeret i henhold til vedtægtens 
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Udmeldelse skal være skriftlig og sendes til 
foreningens sekretariat. 

bestemmelser. 
 

3.7. Medlemskab af og/eller bidrag til Landsforeningen 
giver ikke ret til nogen del af Landsforeningens 
formue. 

 

3.8. Repræsentantskabet fastsætter på det årlige 

repræsentantskabsmøde kontingenter og fordelingen 

af disse mellem kredsene og Landsforeningen 

Autisme. 

 

3.9. Repræsentantskabet fastsætter et særligt kontingent 
for medlemmer under 18 år (børn/unge-kontingent). 
Det nedsatte kontingent giver adgang til særlige 
aktiviteter og informationer for denne gruppe. 
(særskilt forslag) 

 

3.10. Repræsentantskabet fastsætter desuden kontingent 
for virksomhedsmedlemsskab, herunder skole-, bo- 
og aktivitetssteder; disse kan     deltage i 
repræsentantskabet uden at være valgbare, men 
med taleret. 
 

3.11. Udmeldelse af Landsforeningen Autisme skal ske 
skriftligt (herunder elektronisk) med angivelse af 
medlemsnummer til sekretariatet og vil gælde fra 
den kommende betalingsperiode. 
 

3.12. Udøver et medlem en for Landsforeningen Autismes 
skadelig virksomhed, kan dette udelukkes som 
medlem ved beslutning i Landsforeningen Autismes 
hovedbestyrelse. En sådan beslutning kan indbringes 
for repræsentantskabet. Indbringelse for 
repræsentantskabet har ikke opsættende virkning. 

 

§6 Repræsentantskabet 
Repræsentantskabet er Landsforeningen højeste 
myndighed.  
Repræsentantskabet består af mindst 49 
medlemmer. Repræsentantskabet er 
beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af 
Repræsentantskabets medlemmer er til stede. 
Hovedbestyrelsen kan indstille nye medlemmer 
til optagelse i Repræsentantskabet.  
Repræsentantskabet sammensættes således: 
Hver Kreds vælger blandt sine egne medlemmer 
tre repræsentanter og én suppleant.  
Færøerne og Grønland vælger hver et medlem.  
Autisme Ungdom har ikke en repræsentant, men 
har observatørstatus med taleret.  
Den til enhver tid siddende formand for 
Landsforeningen Autisme er født medlem af 
Repræsentantskabet. Det samme gælder for de 

§4 Repræsentantskabet 
 

4.1 Repræsentantskabet er Landsforeningen Autismes 
højeste myndighed. 

 

4.2 Repræsentantskabet har følgende sammensætning: 
 

• Hver kreds vælger på kredsens 

generalforsamling 3 repræsentanter og op til 3 

suppleanter.  Valget skal ske i 

overensstemmelse med kredsens vedtægter og 

skal fremgå af referatet fra deres 

generalforsamling. 

• Kreds Grønland vælger 1 medlem og 1 

suppleant. 

• Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne 
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til enhver tid siddende 
hovedbestyrelsesmedlemmer. 
Hver repræsentant har én stemme. Suppleanter 
har alene stemmeret, når suppleanten møder i 
stedet for en valgt repræsentant.  
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 
Repræsentantskabet er åbent for alle 
medlemmer og offentligheden.  
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 
hvert år i oktober og indkaldes skriftligt med 8 
ugers varsel, indkommende forslag og 
opstillinger, skal være sekretariatet i hænde 
senest 6 uger før repræsentantskabsmøde 
afholdelse og forslag og opstillinger skal være 
fremsendt til repræsentanterne senest 14 dage 
efter deadline på modtagelse af forslag.  
 
Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes 
skriftligt med minimum følgende dagsorden:  
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere  
 
2. Formandens beretning  
 
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til 
godkendelse, herunder oversigt over fonde  
 
4. Formanden fremlægger forslag til kommende 
års aktiviteter, herunder hovedbestyrelsens 
forslag  
 
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag  
 
6. Budget for det kommende år og fastsættelse 
af kontingent  
 
7. I lige år: Valg af formand for Landsforeningen  
 
8. Valg af hovedbestyrelse; Der vælges i lige år 5 
repræsentanter og 1 suppleant, og i ulige år 
vælges 5 repræsentanter og 1 suppleant. 
Sammensætningen af hovedbestyrelsen skal 
være således, at der som minimum i bestyrelsen 
er 3 repræsentanter, der har bopæl øst for 
Storebælt og 3 repræsentanter, der har bopæl 
vest for Storebælt.  
 
9. Valg af 2 interne revisorer  
 
10. Valg af ekstern statsautoriseret revisor  
 
11. Eventuelt  
 
Alle beslutninger på repræsentantskabsmødet 

vælger 1 medlem og 1 suppleant. 

• Autisme Ungdom kan deltage med 2 personer 
med observatørstatus og med taleret. 

• Repræsentanter vælges for 1 år ad gangen og 
suppleanter vælges for 1 år ad gangen og kan 
genvælges. 

• Den til enhver tid siddende landsformand for 

Landsforeningen Autisme er medlem af 

repræsentantskabet. 

• Alle valgte til Hovedbestyrelsen er tillige 
medlemmer af repræsentantskabet. 

 

4.3 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mere 

end halvdelen af repræsentantskabets medlemmer 

er til stede. 

 

4.3.1 Hver repræsentant har 1 stemme. 
 

4.3.2 Suppleanter har alene stemmeret, når suppleanten 

møder i stedet for en valgt repræsentant. 

 

4.3.3 Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 
 

4.4 Repræsentantskabsmødet er åbent for alle 

medlemmer og for offentligheden. Alle medlemmer 

har taleret på repræsentantskabsmødet.  

 

4.5 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hver år 

inden udgangen af oktober måned.  

 

4.6 Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes 

elektronisk til alle valgte repræsentanter med mindst 

8 ugers varsel. 

 

4.7 Indkaldelsen skal offentliggøres på Landsforeningen 

Autismes hjemmeside, samme dag som indkaldelsen 

udsendes. Indkomne forslag til behandling på 

repræsentantskabsmødet og opstillinger skal være 

sekretariatet i hænde senest 6 uger før 

repræsentantskabsmødets afholdelse. 

Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der som 

supplement til fysisk fremmøde på 

repræsentantskabsmødet gives adgang til, at man 

kan deltage elektronisk, uden at være fysisk til stede, 

og herunder deltage i afstemninger og valg, eller at 

repræsentantskabsmødet afvikles udelukkende 

elektronisk, såfremt forholdene gør dette 

formålstjenligt. 
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træffes, hvor intet andet fremgår af denne 
vedtægt ved simpelt flertal blandt de i 
afstemningen deltagende. 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. 
Protokollen underskrives af referent og dirigent. 
Repræsentantskabet fastsætter ved simpelt 
flertal blandt de i afstemningen deltagende en 
forretningsorden. 

 

4.8 Forslag, opstillinger, regnskab og budget sendes 

elektronisk til repræsentanterne senest 4 uger før 

repræsentantskabsmødets afholdelse. 

 

4.9 Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes 

elektronisk af sekretariatet af Hovedbestyrelsen med 

minimum følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent, referent og to 

stemmetællere. Godkendelse af 

forretningsorden. 

2. Landsformandens beretning til godkendelse. 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til 

godkendelse, herunder oversigt over fonde. 

4. Landsformanden fremlægger 

Hovedbestyrelsens forslag til det kommende 

års aktiviteter. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Budget for det kommende år og fastsættelse 
af kontingenter: 

- Medlemskab. 

- Medlemskab under 18 år. 

- Virksomhedsmedlemskab, herunder 
skole-, bo- og aktivitetssteder. 

7. Valg. 

a. I lige år valg af landsformand for 
Landsforeningen Autisme 

b. Valg til Hovedbestyrelsen. 

c. Valg af 2 suppleanter. 

d. Valg af 2 interne revisorer. 

e. Valg af statsautoriseret revisor. 
 

8. Eventuelt. 
 

4.10 Dirigenten leder forhandlingerne på 

repræsentantskabsmødet og afgør alle spørgsmål 

vedrørende sagernes behandlingsmåde, 

stemmeafgivning og resultat. Dirigenten kan 

beslutte at afslutte forhandlingerne om et givet 

punkt, når dette efter dirigentens vurdering er 

tilstrækkeligt belyst. 

 

4.11 Alle beslutninger på repræsentantskabsmødet 

træffes, hvor intet andet fremgår af denne vedtægt, 

ved simpelt flertal. Personvalg er skriftlige. Såfremt 

mere end 1/3 fremmødte repræsentanter ønsker 

det, kan øvrige afstemninger ske skriftligt, herunder 
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elektronisk, hvis Hovedbestyrelsen beslutter det. 

 

4.12 Der udarbejdes referat over de på 

repræsentantskabsmødet vedtagne beslutninger. 

Referatet underskrives af dirigent og referent. 

 

4.13 Repræsentantskabsmødet kan lydoptages digitalt. 

Den digitale optagelse gemmes minimum i et år 

indtil næste repræsentantskabsmøde. 

 

4.13.1 Referat fra repræsentantskabsmødet skal 

offentliggøres på Landsforeningen Autismes 

hjemmeside seneste 4 uger efter 

repræsentantskabsmødets afholdelse. 

 

 
 

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

§ 5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
 
5.1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal 

afholdes, når mindst 1/3 medlemmer af 

Hovedbestyrelsen eller mindst 1/3 af kredsene stiller 

krav herom. 

 

5.2 Indkaldelsen skal ske med motiveret dagsorden med 

enkeltstående punkter. Det kan ikke være punkter 

fra den ordinære generalforsamling. Det er 

Hovedbestyrelsens ansvar, at sekretariatet indkalder 

og følger retningslinjerne for indkaldelse af mødet. 

 
5.3 Indkaldelse til ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde foretages af sekretariatet 

og skal ske inden 2 uger efter kravets skriftlige 

fremsættelse. Ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde skal være afholdt senest 30 

dage efter indkaldelsen. 

 

Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der som 

supplement til fysisk fremmøde på 

repræsentantskabsmødet gives adgang til, at man 

kan deltage elektronisk, uden at være fysisk til stede, 

og herunder deltage i afstemninger og valg, eller at 

repræsentantskabsmødet afvikles udelukkende 

elektronisk, såfremt forholdene gør dette 

formålstjenligt. 

 

5.4 Hovedbestyrelsen kan dog, hvor forholdene 

nødvendiggøre det, indkalde til ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde med kortere varsel, dog 
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minimum 8 dage. 

 

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

§6 Hovedbestyrelsen 
 

6.1 Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf 

landsformanden udgør den ene. 

 

6.2 10 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

vælges af repræsentantskabet. 

 

6.3 Sammensætningen af Hovedbestyrelsen skal være 

således, at der som minimum er 3 repræsentanter, 

der har bopæl øst for Storebælt, og 3 

repræsentanter, der har bopæl vest for Storebælt.  

 

6.4 Der vælges hvert år 5 repræsentanter og 2 

suppleanter. 

 

6.4.1 Valg af repræsentanter gælder for to år og valg af 
suppleanter for et år.  

 

6.4.2 Alle personvalg afgøres med simpelt flertal. 
 

6.4.3 Genvalg kan finde sted. 
 

6.5 Landsformanden vælges af repræsentantskabet i lige 
år. 

 

6.6 Landsformanden er aflønnet. Kontrakt for 

landsformanden udarbejdes af en advokat og 

godkendes i Hovedbestyrelsen. Kontrakten skal 

fremgå af Landsforeningen Autismes hjemmeside. 

 

6.7 Alle personlige medlemmer af Landsforeningen, der 

er over 18 år, kan vælges til Landsformand. 

 
6.8 Alle personlige medlemmer af Landsforeningen, der 

er over 18 år, kan med navns nævnelse vælges til 

Hovedbestyrelsen. 

 

6.9 Fastansatte medarbejdere i sekretariatet, fonde som 

Landsforeningen Autisme forvalter eller har som 

datterselskaber, kan ikke vælges til 

Hovedbestyrelsen, men kun til kredsbestyrelserne. 

Landsformanden er undtaget. 

 

6.10 Hovedbestyrelsesarbejdet er vederlagsfrit; dog kan 

der betales honorar for specifikke opgaver, der løses 

for Hovedbestyrelsen eller Landsforeningen. 

Honorarudbetaling skal fremgå af regnskabet. 
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6.11 Hovedbestyrelsen leder Landsforeningen imellem 
repræsentantskabsmøderne. 

 

6.12 Hovedbestyrelsen skal udarbejde et årshjul, der viser 

”årets gang” i Hovedbestyrelsen. Dette skal fremgå 

af Landsforening Autismes hjemmeside. Årshjulet 

skal løbende revideres og dateres, således at man 

kan se, hvornår det senest er revideret. 

 

6.13 Det er Hovedbestyrelsens ansvar at følge op på de 

beslutninger, der er truffet på 

repræsentantskabsmøderne. 

 

6.14 Hovedbestyrelsen skal vedtage politikker for 

Landsforeningen, når der opstår behov for dette. 

Disse politikker skal formidles til kredsbestyrelserne 

og indgå i årsberetningen til 

repræsentantskabsmødet. 

 

6.15 Hovedbestyrelsen udarbejder en forretningsorden 

for arbejdet i Hovedbestyrelsen. Den til enhver tid 

gældende forretningsorden lægges på hjemmesiden. 

 
6.16 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at 

Landsforeningen driver et sekretariat. 
 

6.16.1 Sekretariatet ledes af en sekretariatschef. 
 

6.16.2 Sekretariatschefen har et tæt samarbejde med 
landsformanden. 
 

6.17 Hovedbestyrelsen skal på det første møde efter 

repræsentantskabsmødet konstituere sig med 2 

næstformænd, 1 fra Østdanmark og 1   fra 

Vestdanmark.  

 

6.18 Hovedbestyrelsen kan nedsætte et formandskab 

bestående af landsformand og de 2 næstformænd. 

 

6.19 Hovedbestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med 

andre organisationer, der fremmer Landsforeningen 

Autismes formål. 

 

6.20 Det er Hovedbestyrelsens ansvar, at alle 

beslutninger træffes inden for vedtægterne. 

 

6.21 Det er Hovedbestyrelsens ansvar, at referater fra 

repræsentantskabsmøder, konstitueringslister, 

reviderede vedtægter, årsberetning og godkendt 

regnskab lægges på Landsforeningens hjemmeside 

seneste 1 måned efter afholdt 
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repræsentantskabsmøde. 

 

6.22 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at referater fra de 

åbne punkter på hovedbestyrelsesmøderne lægges 

på Landsforeningens hjemmeside senest 2 uger efter 

afholdte hovedbestyrelsesmøder. 

 

6.23 Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 

mere end halvdelen af 

hovedbestyrelsesmedlemmerne, herunder formand 

eller en næstformand, deltager i mødet. 

 

Alle beslutninger i Hovedbestyrelsen træffes med 

simpelt flertal blandt de deltagende i mødet. 

 
 

§9 
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der 
etableres et sekretariat som ledes af en ansat 
sekretariatschef i tæt samarbejde med 
formanden. Hovedbestyrelsens referater, referat 
fra repræsentantskabsmødet, konstituerings 
liste, reviderede vedtægter, årsberetning samt 
godkendt årsregnskab offentliggøres på 
Landsforeningens hjemmeside senest 1 måned 
efter afholdt repræsentantskabsmøde. 
Hovedbestyrelsen kan nedsætte et 
forretningsudvalg. 

 
 
 
 

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

§7 Landsforeningen Autismes struktur 
 
7.1 Landsforeningen Autismes struktur skal styrke det 

enkelte medlems indflydelse på alle niveauer i 

foreningen. 

 

7.2 Landsforeningen er opdelt i et antal kredse. Ændring 

i antal og opdeling besluttes af Hovedbestyrelsen. 

 

7.3 Medlemskab af Landsforeningen Autisme giver 

automatisk medlemskab i den kreds, hvor man er 

bosiddende. Medlemmet kan vælge at være medlem 

i en anden kreds, end hvor det er bosiddende. Et 

medlem kan kun skifte kreds én gang hvert 

kalenderår, medmindre der er tale om flytning 

(folkeregisteradresse). Kredsskifte skal meddeles 

skriftligt til sekretariatet. 

 

7.4 Kredsenes vedtægter skal godkendes af 

Hovedbestyrelsen og på kredsenes 

generalforsamling for at have gyldighed. Det skal 

som minimum fremgå af disse, hvorledes der 

afholdes valg i den enkelte kreds. Hver kreds skal på 
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den ordinære generalforsamling vælge 3 

repræsentanter for 1 år ad gangen og op til 3 

suppleanter for 1 år ad gangen til 

repræsentantskabet.  

 

(der arbejdes på en standardvedtægt til alle kredse, 

som sendes ud i høring. HB beder om mandat til at 

starte denne proces) 

 

7.5 Det er kredsenes opgave: 

- at arbejde for Landsforeningens formål. 

- at etablere medlemsaktiviteter. 

- at søge indflydelse i Handicapråd. 

- at søge kommunale midler og fonde til 
området inden for egen kreds. 

 

7.6 Kredsene skal senest den 1. april hvert år have 

afholdt ordinær kredsgeneralforsamling. Inden 

samme frist skal kredsene indsende dagsorden, 

referat fra generalforsamlingen, årsberetning, 

konstitueringsliste, vedtægter samt godkendt 

regnskab til sekretariatet 

 

7.7 Kredsene skal på deres hjemmesider offentliggøre: 

- Vedtægter. 

- Referat af seneste kredsgeneralforsamling, 
herunder årsberetning. 

- Konstituering 

- Godkendt regnskab. 
 

7.8 Kredsene kan stifte kommuneforeninger. 

I kommuner med mere end ti medlemmer kan 

medlemmerne oprette en kommuneforening 

med egen bestyrelse. Bestyrelsen skal bestå af 

mindst 3 medlemmer, have vedtægter, der 

opfylder Landsforeningen Autismes formål og er 

godkendt af Hovedbestyrelsen. 

Kommuneforeningen har i samarbejde med 

kredsbestyrelsen til opgave at søge indflydelse i 

kommunens handicapråd samt søge 

kommunale midler til frivilligt socialt arbejde. 

 

7.9 Hvis der i kredsen er et ønske om en 

kommuneforening, og dette ikke kan imødekommes 

af kredsbestyrelsen, forelægges ønsket 

Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen er forpligtet til 

at høre alle parter, inden der træffes en afgørelse. 

Det er vigtigt, at beslutningen understøtter kredsens 
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arbejde samt respekterer alle medlemmers 

mulighed for indflydelse. 

 

§ 11 
Vedtægten for Kredse skal godkendes af 
Landsforeningens hovedbestyrelse for at have 
gyldighed.  
Stiftelse af nye Kredse forudsætter godkendelse 
af Repræsentantskabet.  
 
Kredsene indsender senest 1 måned efter afholdt 
generalforsamling referat, årsberetning, 
konstituering liste over bestyrelse og 
repræsentanter, vedtægter samt godkendt 
årsregnskab til sekretariatet.  
Hver Kreds vælger tre 
repræsentantskabsmedlemmer og en suppleant.  
Landsforeningens Repræsentantskab træffer 
beslutning om geografisk opdeling af Kredsene.  
Kommunalforeninger I kommuner hvor mere end 
10 medlemmer ønsker at oprette en 
kommunalforening med egen bestyrelse kan 
dette imødekommes. Bestyrelsen består af 
mindst tre medlemmer. Kommuneforeningen 
har, efter aftale med kredsens bestyrelse, til 
opgave at forhandle spørgsmål vedr. 
handicapråd, tildeling af kommunale midler til 
frivilligt socialt arbejde og affødte spørgsmål 
deraf. Kredsen kan endvidere vælge at afgive 
forhandlingsretten på andre områder.  
Hvis et ønske om oprettelse ikke kan 
imødekommes, kan forespørgslen forelægges for 
HB, der derefter træffer afgørelse ud fra 
argumenter fra begge parter. 

 

§ 12 Tegning og hæftelse 
Landsforeningen tegning og hæftelse af 
formanden for Landsforeningen og et medlem af 
hovedbestyrelsen.  
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom 
samt optagelse af lån, tegnes Landsforeningen af 
syv af hovedbestyrelsens medlemmer.  
For Landsforeningen hæfter alene 
Landsforeningens egen formue.  
Klausuler på gaver skal respekteres.  
HB kan meddele Prokura til sekretariatschef og 
økonomimedarbejder i foreningen, så de kan 
tegne foreningen i sager op til 150.000 kroner. 
Landsforeningen Autisme har en selvstændig 
ungdomsorganisation Autisme Ungdom. 

§8. Tegning og hæftelse 
 
8.1 Landsforeningen tegnes af landsformanden eller 1 
næstformand i forening med et 1 hovedbestyrelsesmedlem 
eller af hele hovedbestyrelsen. 
 
8.2 For Landsforeningens forpligtelser hæfter alene 
Landsforeningens formue. Der påhviler ikke Landsforeningens 
medlemmer nogen hæftelse for de Landsforeningen 
påhvilende forpligtelser. 
 
8.3 Klausuler på gaver, arv og lignende skal respekteres. 
 
8.4 Hovedbestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt) til 2 i 
forening. 

§ 13 Regnskab og Revision 
Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret.  
Årsregnskabet udarbejdes og revideres, herunder 
detaljeret bilagsrevision, af en statsautoriseret 

§9.Regnskab og revision 
 
9.1 Landsforeningen Autismes regnskabsår er 

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

 

9.1.1 Årsregnskab udarbejdes og revideres af den 

statsautoriserede revisor, som repræsentantskabet 

har valgt. 

 

9.1.2 Regnskabet skal senest 1. maj være afleveret til den 

statsautoriserede revisor, som varetager den 

samlede revision. Den samlede revision skal være 

klar senest 1. juni. 

 
9.2 Repræsentantskabet vælger hvert år 2 interne 

revisorer. 
 

9.2.1 De interne revisorer har alene til opgave at tilse, at 

Landsforeningens midler bliver anvendt i 

overensstemmelse med repræsentantskabets og 

Hovedbestyrelsens beslutninger og anvisninger. 

 

9.3 En oversigt over fonde, som Landsforeningen 

Autisme forvalter eller har forbindelse til, 

fremlægges med angivelse af fundats- og 

ansøgningsbetingelser sammen med regnskabet for 

repræsentantskabet. 

 

9.4 Hvis Hovedbestyrelsen har afsat midler til særlige 

formål fx en strategisk pulje, skal det ligeledes 

fremgå af regnskabsfremlæggelsen, hvordan disse 

kan søges og anvendes. 

 

 
 

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

§ 10.Ændring af vedtægter 
 
10.1 Ændringer af vedtægter for Landsforeningen Autisme 

kan kun vedtages på ordinært 

repræsentantskabsmøde med flertal blandt de i 

afstemningen deltagende. 

 

§ 15 Opløsning 
Beslutning om opløsning af Landsforeningen kan 
kun vedtages efter hovedbestyrelsens indstilling 
og efter vedtagelse med 3/4 flertal blandt de i 
afstemningen deltagende på to på hinanden 
følgende repræsentantskabsmøder, der er 
indkaldt med dagsordenspunkt om 

§ 11.Opløsning 
 
11.1 Beslutning om opløsning af Landsforeningen Autisme 

kan kun vedtages efter indstilling fra en enig 

hovedbestyrelse og vedtagelse af ¾ flertal blandt de i 

afstemningen deltagende. Der skal afvikles 2 på 
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Landsforeningens opløsning og med mindst 14 
dages mellemrum. Anvendelse af overskud ved 
opløsning 

hinanden følgende repræsentantskabsmøder. Disse 

skal være indkaldt med dagsordenspunkt om 

Landsforenings opløsning og afholdes med mindst 2 

ugers mellemrum. 

 

11.2 Opløsning sker efter selskabslovens regler om 

likvidation, og et evt. overskud udloddes af likvidator 

efter repræsentantskabets indstilling til en anden 

forening, fond, stiftelse, institution m.v., som er 

hjemmehørende her i landet eller et andet EU-/EØS-

land, og som har et almennyttigt formål som nævnt i 

pkt. 2. 

 

 

§ 16 
Opløses Landsforeningen, skal overskud efter 
betaling af passiver tilfalde en almennyttig og/el- 
ler velgørende forening eller fond, som arbejder 
ud fra et tilsvarende formål. 

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den **. ** 2021.  
 
Dirigent: Referent: 
 
_________________________ _________________________ 
 

§ 17 
Landsforeningens tidligere navn er 
Landsforeningen Psykotiske Børns Vel. Med 
vedtagelse af denne vedtægt er 
Landsforeningens navn herefter: 
Landsforeningen Autisme. 

 

§ 18 
Vedtægten er vedtaget på stiftende 
generalforsamling den 14. september 1962 og 
senere revideret på generalforsamlinger den 24. 
marts 1969, 28. maj 1969, 31. marts 1989, 15. 
marts 1991, 26. marts 1993, 19. marts 1999 samt 
9. oktober 2005. Disse reviderede vedtægter 
træder i kraft efter vedtagelsen den 9. oktober 
2005. Tilføjelse til §5 (børne-/ungemedlemskab) 
vedtaget på repræsentantskabsmøde den 8. april 
2006. Tilføjelse til §3 (formål) vedtaget på 
repræsentantskabsmøde den 14. april 2007 
Tilføjelse til §6 pkt. 11 (bogholderi- og 
regnskabsfunktion) vedtaget på 
repræsentantskabsmøde den 14. april 2007. 
Ændring af § 6 (tidspunkt for 
repræsentantskabsmøde) vedtaget på 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. 
november 2007. Ændring af § 9 (valgperioder) 
vedtaget på ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde den 3. november 2007. 
Ændring af § 6 pkt. 11 (bogholderi- og 
regnskabsfunktion) vedtaget på ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde den 3. november 2007. 
Tilføjelse af § 3 (formål) vedtaget på 
repræsentantskabsmøde den 24. oktober 2009 
Ændring af § 5, 6, 8 10 og 11 (nedlæggelse af 
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regionsråd) vedtaget på repræsentantskabsmøde 
den 24. oktober 2009. Ændring af § 6 (NLD-
gruppen udgår) vedtaget på 
repræsentantskabsmøde den 24. oktober 2009 
Ændring af § 13 (ændrede tidsfrister) vedtaget på 
repræsentantskabsmøde den 24. oktober 2009 
Ændring af § 6 0g 8 (antallet suppleanter) 
vedtaget på repræsentantskabsmøde den 30. 
oktober 2010 Ændring af § 6, 7, 10 og 11 
(kredsforeninger ændret til kredse) vedtaget på 
repræsentantskabsmødet d. 27. oktober 2012. 
Ændring af § 2 (hjemsted Høje Taastrup) samt § 
10 (kreds struktur) ændret på 
repræsentantskabsmødet d. 26. oktober 2013 
Ændring af § 6 (afholdelse i oktober) ændret på 
repræsentantskabsmødet d. 31. oktober 2015 
Ændring af § 6 (punkt ved kasserer udgår og 
punkt vedr. regnskabsfunktion ændres sprogligt) 
ændret på repræsentantskabsmødet d. 29. 
oktober 2016 Ændring af § 8 (ansattes 
valgbarhed til Hovedbestyrelsen) vedtaget på 
repræsentantskabsmødet d. 29. oktober 2016 
Ændring af § 9 (sekretariatet ledes af 
sekretariatschef i samarbejde med formand) 
vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 29. 
oktober 2016 Ændring af § 12 vedtaget på 
repræsentantskabsmødet 2017 Ændring af § 3, 5, 
6, 10, 11 vedtaget på repræsentantskabsmødet 
2019 Ændring af § 8 Ordinært 
repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med 
8 ugers varsel (tidligere 3 ugers varsel) , 
indkommende forslag og opstillinger, skal være 
sekretariatet i hænde senest 6 uger før 
repræsentantskabsmøde afholdelse og forslag og 
opstillinger skal være fremsendt til 
repræsentanterne senest 14 dage efter deadline 
på modtagelse af forslag. Vedtaget på 
repræsentantskabsmødet 2020 Tilføjelse til §9 
Hovedbestyrelsens referater for året, referat fra 
repræsentantskabsmødet, konstituerings liste, 
reviderede vedtægter, årsberetning samt 
godkendt årsregnskab offentliggøres på 
Landsforeningens hjemmeside senest 1 måned 
efter afholdt repræsentantskabsmøde. Vedtaget 
på repræsentantskabsmødet 2020. Ændring af § 
6 Afstemninger gøres skriftlige ved personvalg. 
Øvrige afstemninger gøres skriftlige, såfremt 
mindst én eller flere repræsentanter ønsker det. 
Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2020. 
Tilføjelse til f §6 Autisme Ungdom har ikke en 
repræsentant, men har observatørstatus med 
taleret. Vedtaget på repræsentantskabsmødet 
2020. Tilføjelse til §11 Kredsene indsender senest 
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1 måned efter afholdt generalforsamling referat, 
årsberetning, konstituering liste over bestyrelse 
og repræsentanter, vedtægter samt godkendt 
årsregnskab til sekretariatet. Vedtaget på 
repræsentantskabsmøde 2020 Ændring af §4 
børnehave og skoletilbud ændres til dag-, 
pasnings- og skole-tilbud vedtaget på 
repræsentantskabsmødet 2020 Ændring af §6 
Hovedbestyrelsesmedlemmer valgt udenfor 
ovennævnte fora erstattes af Det samme gælder 
for de til enhver tid siddende 
hovedbestyrelsesmedlemmer. Vedtaget på 
repræsentant Tilføjelse til §8 Mellem 
repræsentantskabsmøderne er hovedbestyrelsen 
Landsforeningen Autismes højeste myndighed. 
Vedtaget på repræsentantskabsmøde 2020. 
Ændring af stavefejl i §6, statsautoriseret og 
hovedbestyrelse §9 fastansatte. Vedtaget på 
repræsentantskabsmøde 2020. 
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