
 
 
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. 

HB indstiller at forslaget 
trækkes og i stedet tages 
under det forslag, som 
Vedtægtsgruppen selv har 
fremsat i de generelle 
forslag til 
vedtægtsændringer for 
LA. 

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. 

Forslaget er i modstrid 
med LA’s vedtægter. 
Vedtægterne ansporer til 
demokratisk at vælge 
repræsentanter blandt LA 
medlemmer, som opstiller 
til repræsentanter på 
generalforsamlingen 

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 
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 

HB indstiller at 
kredsbestyrelsen i 
Østjylland og 
forslagsstillerne mødes og 
finder frem til en fælles 
indstilling. LA stiller en 
facilitator til rådighed.   



Nr.  Forslagsstiller (e) Forslag Begrundelse - kortfattet HB’s indstilling 

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.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.   

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. 

Der er kommet en 
uddybning fra Kreds Fyn 
efterfølgende. Den bliver 
medsendt som bilag 1. 
 
HB’s indstilling er, at de to 
bestyrelser i stedet mødes 
og finder en løsning med 
udgangspunkt i den 
nuværende 
samarbejdsaftale, der 
tilgodeser både det fælles 
i LA og det specifikke i 
AAV. 
 
Den nuværende 
samarbejdsaftale 
vedlægges som bilag 2. 

5 Kreds Fyn SIKON/Landsforeningen 
må/skal ikke tjene penge på 
kredsbestyrelsesmedlemmers 
deltagelse i kurser, foredrag 
og konferencer. 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 

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. 

Forslaget er principielt 
sympatisk og afspejler 
ønsket om, at vi som 
helhed har et højt 
vidensfagligt niveau. I den 
nuværende situation vil 
der ikke være noget 
økonomisk råderum til at 
imødekomme forslaget.  
 
Vi forsøger at afsætte en 
begrænset kvote, hvor vi 
gerne vil kunne tilbyde en 
særlig favorabel kredspris 
på vores kurser, 
konferencer etc. Refusion 
af transportomkostninger 
vil altid påhvile kredsen 



Nr.  Forslagsstiller (e) Forslag Begrundelse - kortfattet HB’s indstilling 

yderligere, skal der 
betales “kostprisen”, 
altså den udgift 
SIKON/Landsforening 
en har i forbindelse 
med deltagelsen.  

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 

eller den pågældende 
deltager.  

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. 

Arbejdet er allerede i 
gang. HB indstiller til 
godkendelse. 

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. 

HB er ikke enige om en 
fælles indstilling til 
forslaget. HB ser generelt 
positivt på forslaget, men 
er delt i to: Nogle siger ja 
til forslaget, som det 
ligger nu, andre mener, 
det skal indarbejdes i den 
kommende dialog mellem 
de to foreninger med 
henblik på en fornyet 
samarbejdsaftale. 

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 

Forslaget er godt, men 
det er en HB-beslutning at 
nedsætte arbejdsgrupper. 
Forslaget afvises derfor af 
HB. 



Nr.  Forslagsstiller (e) Forslag Begrundelse - kortfattet HB’s indstilling 

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 4 Nr. Forslagsstiller(e) 
Forslag Begrundelse - 
kortfattet HB’s indstilling 
spørgeskema udsendt af 
kommunal- og 
regionvalgsudvalgsgruppen, 
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. 

HBs indstilling er at det 
bliver det første blad i 
2022, der handler om 
retssikkerhed. Der er 
hverken økonomi eller 
ressourcer til at udkomme 
med et ekstra blad. 

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.  
 

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. 

HB’s indstilling er, at der 
ikke her og nu hverken er 
økonomi eller 
efterspørgsel på en 
udvidelse af dette tilbud. 
Der bør søges om 
fondsmidler til at udvikle 
området. 
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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, og hvad foreningen 
fremadrettet kan gøre. 

11 Kreds Vestegnen 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 

HB er generelt positive 
over for, at der sættes en 
øvre grænse for, hvor 
mange gange man kan 
genvælges som formand.  
Der er lidt forskellige 
holdninger til, hvor mange 
gange, man skal 
genvælges. HB mener, at 
antallet af perioder i 
forslaget skal hæves til 
fire frem for tre.  
 
Er der ingen 
modkandidater efter 
udløb af de fire perioder, 
kan den siddende 
formand genvælges. 
 
Et mindretal i HB mener, 
at forslaget ikke er til gavn 
for foreningen.  

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. 

HB indstiller til, at der 
stemmes nej. Når en ny 
formand er valgt på 
repræsentantskabsmødet, 
træder det i kraft med det 
samme. I kontrakten med 
den til enhver siddende 
formand er det allerede 
indarbejdet, herunder 
også en forpligtelse til at 
den afgående formand 
overleverer viden etc. til 
den nye formand.  

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 

HB indstiller til 
godkendelse. 



Nr.  Forslagsstiller (e) Forslag Begrundelse - kortfattet HB’s indstilling 

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. 

Et flertal af HB indstiller til 
godkendelse af forslaget.  

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. 

HB indstiller til 
godkendelse.  

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:  
 

HB indstiller følgende 
ændringsforslag til §2, 
foreningens formål: 
 
”Landsforeningen 
Autisme arbejder for at 
støtte autistiske 
mennesker og deres 
pårørende alle steder de 
færdes og måtte have 
behov.  
Samt at alle autistiske 
mennesker oplever sig 
som en værdifuld del af 
samfundet 
og gives de bedst mulige 
betingelser for et trygt og 
værdigt liv.” 
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§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. 
 
§ 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.)  
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§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: 
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. 

     

 
 


