Referat til Repræsentantskabsmødet 28. oktober 2017
Der er 41 stemmeberettigede til stede
Landsformand Heidi Thamestrup (HT): Praktiske oplysninger
-

Sekretariatschef Lars Grønlund (LG) indstilles som dirigent – vedtaget.

-

Kommunikationsmedarbejder Fie Hviid Olesen (FHO) indstilles som referent – vedtaget

-

Økonomimedarbejder Helle Bach (HB) og ekstern revisor Kim Pommer (KP) indstillet som
stemmetællere – vedtaget

LG: Mødet er indkaldt og indvarslet rettidigt.

Formandens beretning:
HT aflagde beretning som i hovedoverskrifter var –
Møder med lands politikere:
HT orienterede om foreningens mange møder omkring autismerelaterede spørgsmål med politikere fra
Folketinget. Det drejer sig både om ministre som Mai Mercado (K) Troels Lund Poulsen (V), medlemmer af
Folketingets Socialudvalg som f.eks. Orla Hav (S) Carl Holst (V), medlem fra Folketingets Uddannelsesudvalg
Jakob Sølvhøj (Ø) samt formanden for KL’s børne og undervisningsudvalg Anna Mee Allerslev (B).
HT’s foretræde for Folketingets Socialudvalg vedr. de specialiserede socialtilbud:
I maj måned var HT indbudt til at tale for Folketingets Socialudvalg i forbindelse med en høring omkring de
specialiserede socialtilbud. Her videregav HT Landsforeningen Autismes synspunkter omkring
strukturreformens indflydelse på afspecialiseringen af autismeområdet.
Orientering om henvendelser på Landsforeningen Autismes (LA) støttetelefon
HT orienterede om de stadig mere komplekse problemer som medlemmer kontakter os omkring i
støttetelefonens telefontid. Det er spørgsmål omkring inklusion, tvangsfjernelser, piger med autisme, sen
diagnosticering, selvmord, skolevægring m.m.
Mediestorm omkring autisme og kost:
HT gav en orientering omkring forårets mediestorm vedr. autisme og kost hvilket udsprang af Ninka
Bernadette Mauritsons udtalelser til BT om, at hun har kureret sin søn for autisme gennem kostomlægning.
Sundhedsstyrelsen bad Landsforeningen Autisme om at træde ind i sagen, vores vurdering var, helt fra
start, at give Ninka mindst mulig opmærksomhed. Både foreningen og samtlige fagpersoner der udtalte sig
afviste sammenhængen mellem kost og autisme, hvilket også blev viderebragt af stort set alle
landsdækkende medier. Heidi Thamestrup var både i nyheder på DR og TV2.

Medlemsbladet Autismebladet:
HT fortalte om de problemer der har været med udgivelsen af Autismebladet i 2017. Vi har mærket
nedprioriteringen af postforsendelser særligt ift. postuddelingen. På trods af vores problemer med at få
bladene layoutet, trykt og udgivet til tiden, er der i 2017 udgivet en række blade, der roses af
medlemmerne for en høj faglig kvalitet. HT fortalte at bladende er vigtige bl.a. fordi vi i 2013 mistede
Socialstyrelsens kontinuerlige udgivelser af faglige magasiner og bøger. LA’s opgave er bl.a. at sprede viden
om autisme på alle niveauer og på så mange medier som muligt.
Projekt Knock Out i samarbejde med NAUK (Knock Out = Kvinder, netværk og kompetencer):
Landsforeningen Autisme søgte i 2016 midler fra Socialministeriet til at lave et projekt der skulle formidle
viden og skabe netværk imellem autistiske kvinder. Projektet startede i maj 2016 og sluttede i maj 2017.
Kvinderne har i dag mange lokale netværk i Danmark samt et enkelt på Færøerne. Projektet betalte
supervision og underviser i København, Aarhus og Aalborg. De lokale kredse har hjulpet kvinderne med at
skaffe lokaler og med forskellige praktiske opgaver.
Inklusion:
HT orienterede om foreningens egen inklusionsundersøgelse der ikke viser nogen forbedring af den
situation, som mange børn og unge med autisme, har oplevet siden vedtagelsen af inklusionsloven. Det er
stadigt 1 ud 4 autistiske børn der ikke går i skole. Samtidig fortalte HT om en KL undersøgelse der viser at
20 kommuner ikke har brugt besparelserne vedr. elevers flytning fra specialskoler til almen skoler, på
skoleområdet. Udover dette tal viser KL’s undersøgelse også, at en stor del af de øvrige kommune ikke har
ladet pengene følge specialskoleeleverne til almen miljøet men har brugt besparelserne på at lappe huller,
efter gamle besparelser, i det kommunale skolesystem.
National koordination:
HT fortalte om arbejdet med at søge National Koordination (NATKO). Indtil nu har det kun været muligt at
søge National Koordination til handicapgrupper under 0,5% det betyder at autisme med 1% ingen mulighed
har for at blive omfattet - bortset fra meget små specialiserede områder i gruppen af autistiske borgere.
Sidste år blev autisme og manglende talesprog omfattet af den Nationale Koordination, kvinder med
autisme og spiseforstyrrelser har også været omfattet. HT har gennem det seneste år arbejdet for at få
omfattet hele autismeområdet - med det argument at samtlige nationale rådgivningsenheder og
retssikkerhedsindsatser (VISO, DUKH og Ankestyrelsen mfl.) bruger ekstreme ressourcer på at afhjælpe
fejlbehandlinger i kommunerne. På trods af “reglen” om max. 0,5% oplever vi en åbenhed ift. National
Koordination fra både Socialstyrelsen og nuværende minister.
Hospitalspasset:
HT informerede om hospitalspasset som er udarbejdet i samarbejde med Højtoft og Specialområde
Autisme. Hospitalspasset er tænkt som et hjælpemiddel for mennesker med autisme i deres møde med
hospitalsvæsnet idet det på en nem måde fortæller læger og sygeplejerske omkring personlige oplysninger
samt hvordan hospitalspersonalet bedst kommunikerer med autisten.

LA’s visionsdag:
HT fortalte at LA aflyste den annoncerede visionsdag pga. ganske få tilmeldte. Der blev arrangeret en ny
Visionsdag - her var billedet desværre det samme. Til den første visionsdag var der 12 tilmeldte og anden
gang kun 18, disse dækkede kun 4 kredse. Vi har i indeværende år (2017) forsøgt at indbyde til en DH dag
for de lokale medlemmer af DH bestyrelser, her var antallet af tilmeldinger kun 3. Vi ser at en del af de
interne møder der laves, bådes centralt og lokalt, som f.eks. øst-/vestmøderne ikke har så mange
tilmeldinger. Dette skyldes nok at vi alle sammen er presset af situationen på autismeområdet.
Projekt Mening og Mestring:
HT fortalte om DH projektet Mening og Mestring som blev gennemført i samarbejde med
beskæftigelsesministeriet. DH’s organisationer indenfor det kognitive område, fik mulighed for at tilbyde
psykoedukation til voksne for at fastholde dem i job eller for at få dem tættere på arbejdsmarkedet. Der var
i alt 200 pladser til deling imellem 9 organisationer. Det viste sig hurtigt at de fleste der havde brug for
støtte var mennesker med autisme. I alt 77 ud af de 200 pladser blev brugt på autister. Det Nationale
Autismeinstitut stod for psykoedukations-delen for Landsforeningen Autisme.
Ankestyrelsen – Klagenævnet for specialundervisning – DUKH – VISO:
HT orienterede om at i DUKH, i Klagenævnet for specialundervisning, i VISO mv. udgør henvendelserne fra
autister og deres forældre og pårørende, langt den største gruppe. F.eks. har DUKH 5000 sager i alt – her
udgør autisme 797 af sagerne. I ministerier og styrelser er man bevidst om at autismeområdet er for
specialiseret til kommunerne. Ministeren hører fra mange forældre til autistiske børn og voksne der
oplever, ikke at få den hjælp der er behov for.
Tvind sagen:
HT fortalte om et fælleskommunalt udbud på Sjælland som Holbæk kommune har været tovholder for.
Udbuddet gik ud på at indhente tilbud på døgnpladser for unge med autisme. Vægtningen i forhold til den
indkomne tilbud var at økonomien skulle vægte 40%, det fagligt kvalitative indhold 40% mens personalets
faglige kompetencer kun skulle vægte 20%. En af vinderne af udbuddet var bl.a. TVIND afdelinger på
Sjælland - bl.a. Magleby Skolecenter. Henvendelser til LA fra både tidligere elever og forældre til tidligere
elever samt tidligere og nuværende ansatte, peger entydigt på at fagligheden på institutionerne i
forbindelse med Magleby ikke er god. Man har blandede målgrupper, f.eks. Mennesker med Aspergers
Syndrom, sammen med Down Syndrom, Infantil Autister og domsanbragte unge. De ansatte pædagoger er
uddannede på Tvinds egen interne seminarium, “Det Nødvendige Seminarium” hvor man sendes rundt i
verden for at arbejde og hvor en af mantraerne er at: “Man skal gøre det man føler er rigtigt”.
Når kommunerne kigger mere på økonomien end på personalets faglighed er det et klart eksempel på den
afspecialisering der løbende har fundet sted, siden strukturreformens blev gennemført. Heidi fortalte om
den DR dokumentar Landsforeningen Autisme medvirker i, hvor TVIND koncernens tilbud til bl.a. autistiske
mennesker bliver afdækket.
Kredsforeningernes arbejde.
HT takkede for det arbejde som de frivillige og bestyrelserne i kredsene udfører. Et arbejde der har stor
betydning for vores medlemmer - da det jo er lokalt og dermed nært. Samtidig udtrykte HT stor villighed til

at besøge kredsene. Heidi Thamestrup sagde at hun gerne holder et oplæg, er dirigent eller på andre måder
supporterer kredsenes arbejde.

Spørgsmål til beretningen:
Søren Dalgaard (SD) – Kreds MidtVest:
Vi ser ikke kredsene i den skriftlige beretning. Er det bevidst? Vi har desuden brug for at vide mere om,
hvad I laver i sekretariatet. Og vi har brug for mere støtte til det arbejde, vi laver.
-

Svar fra HT: Vi bruger den skriftlige beretning politisk og derfor er kredsene ikke med - vi har haft
fokus på det der har interesse nationalt og politisk - det er rent strategisk.
Eva Marija Opresnik (EMO) – kreds København/Frederiksberg:
Er VISO stadig sådan, at kommunen skal gøre det, hvis VISO giver bestemte anbefalinger? Og i
forhold til visionsdagen, så kunne der have været gjort mere fra sekretariatets side for at få den
holdt.

-

Svar fra HT: Hvis der er flere parter med i en sag, så skal alle parterne høres og være med i arbejdet
med VISO. Det kan f.eks. være skole og kommunen. Men der er ikke nogen, der skal rette sig efter
det, VISO anbefaler. En VISO rapport kan dog vægte højt hvis en sag ender i Ankestyrelsen.
I forhold til visionsdagen, så kunne mange ting være gjort anderledes. Formandskabet lagde et stort
arbejde i at få input fra alle kredse til programmet - men set i bakspejl kunne vi have været tidligere
ude.

SD – Kreds MidtVest:
Magleby Skolecenter ser, på Facebook, en annonce der søger elever fra TVIND til en DR udsendelse. De
kommer så til et møde med hovedbestyrelsen her i lokalerne, og fik DR efter sig. Kan HB nikke
genkendende til det? Vi frygter, at det vil gå ud over vores samarbejde med stederne, at vi gør sådan. Det
er ikke hensigtsmæssigt.
-

Svar fra HT: Vi har beklaget overfor Magleby at vi ikke havde forberedt dem på, at der var andre
gæster til HB mødet. Det kunne vi godt have gjort. Men som Landsforeningen Autisme, skal vi stå
fast på at autismespecifik viden er en nødvendighed når man har med autistiske mennesker at gøre
og vi er ikke tilhængere af steder hvor man blander målgrupper og bruger alternativt uddannet
personale - det er den måde TVIND tilbuddene fungerer på.

Britta Rosen Bendix BRB – Kreds Sønderjylland:
Kunne man evt. samarbejde med ældresagen om at få viden ud om autisme?
-

Svar fra HT: Jo, det er en god mulighed. Vi samarbejder lige nu med GAU projektet der forsker
specifikt i ældre og autisme.

Jan Nielsen JN – Kreds Vestegnen:


Takker sekretariatet for arbejdet. Han er bekymret for flere henvendelser om selvmord, men er
glad for at blive oplyst om tal fra støttetelefonen.



Han understreger at kredsene er afhængige af at kunne få arrangementer i bladet, sådan komme
det bredt ud til medlemmer.



Det var rart at høre om projekter som DEFACTUM om ældre med autisme, ville gerne vide,
foreningen var med til at promovere projektet. Og kende til det hospitalspas, der er en del af
projektet.



Visionsdagen: Stort ønske om dagen. Mange af kommentarerne fra mødet her ville egne sig godt
på en visionsdag. Sekretariatet kunne evt. have ringet til kredsene for at sikre flere deltagere.



Tvind: Vi skal passe på med, at vi ikke går den forkerte vej. Fokus på tilsynet, som der tydeligvis er
problemer med.



Kredsene: Fantastisk stort arbejde i kredsene. Vi mangler koordinering mellem Landsforeningen og
kredsene. Vi har brug for, at formanden er proaktiv.

-

Svar fra HT: Der er mange ting, vi kan arbejde på. Jeg skriver ned og tager det med videre.

Lisa Hansen LH – Kreds Vestegnen:
Vi har lavet en medlemsundersøgelse i kredsen, og vi kan se, at mange ikke bruger kredsens hjemmeside.
Hvordan kan Landsforeningen promovere hjemmesiden? Vi har brug for hjælp til at synliggøre kredsene.
SD – Kreds MidtVest:


Visionsdagen: Hvis der ikke er nok, der melder sig til, så må I tage dem ind, der melder sig til.



Nogle arrangementer kommer ikke med i bladet, fordi de konkurrerer med Landsforeningens
kurser. Det kan ikke nytte noget, at vores arrangementer ikke er med. Skal det laves om?

-

Svar fra HT: Nej, der er ikke umiddelbart planer om at lave om på, at nogle kurser ikke kommer
med. Vi er allesammen afhængige af, at SIKON kan få omsætningen i vejret - det er den måde vi
fastholder vores tips og lotto pulje midler, der bl.a. betaler for at vi har et sekretariat.

Stina Lund SL – Kreds Vestsjælland:


Visionsdagen: Nu har vi lagt det over på Landsforeningen, at det var deres ide, vi skulle have en
visionsdag – det var det ikke, det var vores egen ide. Det ville koste foreningen mange penge, hvis
vi skulle holde det med så få deltagere. Vi har også selv et ansvar for at kunne komme og deltage
og melde os til. Vi er nødt til at kigge indad også.



Tvind: Ja, vi skal huske at passe på, vi ikke ødelægger samarbejder. Men jeg har også brug for at få
belyst, hvordan det ser ud på de TVIND steder – f.eks. det at man blander diagnoser, det ville være
svært for mit barn med autisme. Det er LA’s opgave at få belyst, hvordan forholdene er på
bostederne.

Kim Hansen KH – Kreds Bornholm:
Vi gør det generelt godt og kommer fremad. Alt kan gøres bedre. Hvis man vil, kan man jo stille op til
forskellige råd og få indflydelse. Jeg har været med til at undersøge bosteder, og det er vigtigt, vi holder øje
med, hvad der sker der hvor mennesker med autisme er anbragt og bor.
JN – Kreds Vestegnen:
I forhold til arrangementer, som ikke kommer med i bladet, fordi de konkurrere med Landsforeningens
kurser, så er vi jo ikke en forening, hvis alt drejer sig om økonomi. Så er vi en forretning. Vi er her for at
fremme sagen. Det kan vi lige så godt gøre med arrangementer i kredsen, som i Landsforeningen. Andet er
ikke demokratisk.
Kathe Johansen KJ – Kreds MidtVest:


Støttetelefonen: det må være et stort pres at tage telefonen. Kunne kredsene hjælpe med det?



Visionsdagen: Skal vi have det igen? Eller kommer der ikke nye datoer på bordet?



Kurser: Vi bør tage det videre.

Marianne Banner MB – Kreds Østjylland:


Støttetelefonen: Skal nok ikke ud i kredsene, for vi har rigeligt i forvejen. Lokalkendskab er
selvfølgelig vigtigt. Men Landsforeningen kan hæve det op, så det er mere generelt med råd og
vejledning.



Kredsens hjemmeside: I Kreds Østjylland har vi Facebook og et nyhedsbrev hvert kvartal, som vi
bruger til at komme ud med egne kurser og beskeder. Vi reklamerer selv for kredsens hjemmeside,
da mange er på Facebook.



Medlemsundersøgelse: Vi lavede også en medlemsundersøgelse blandt kredsens medlemmer – og
fik der at vide, at vi bare skal fortsætte med at gøre det, vi gør.

HT: Svar til JN.
Vi er ikke en forening der får arvemidler eller satspuljemidler som en meget stor del af de andre
organisationer af vores størrelse får. Vi er en “ung” forening der er vokset hurtigt. Derfor er vi altid nød til
at kigge på økonomien for uden midler vil der ikke være råd til at drive foreningen hverken lokalt eller
centralt og det vil ikke gavne nogen eller leve op til vores målsætning om at forbedre forholdene for
mennesker med autisme.
Svar til KJ.
Henvendelserne til støttetelefonen er af en sådan karakter at vi tænker det vil trække alt for mange
ressourcer ud af de frivillige. Kompleksiteten af spørgsmål er efterhånden af en sådan karakter at de skal
besvares af professionelle. Det er kun Det Nationale Autismeinstitut, Ulla Kjer, Lars Grønlund og jeg selv der
tager støttetelefonen.

LG:
Vi er overgået til Office 365, som giver mulighed for mere integration.
Formandens beretning er godkendt.

Årsregnskab:
Årsregnskabet 2016 som viste et teknisk overskud på kr. 1.666.766,- blev gennemgået af foreningens
eksterne revisor.
Landsforeningen Autismes årsregnskab 2016
Det er det 53. regnskabsår for Landsforeningen Autisme.
Spørgsmål til økonomi:
KJ – Kreds MidtVest:
Note 24 om husleje og andet – Landsforeningen har en uopsigelig husleje, skal man ikke lave en note om, at
det ikke er gældende mere.
-

Svar fra KP: Jo, note 24 er ophævet.

JN – Kreds Vestegnen:


Beretningsdelen: Der er ikke tilstrækkeligt skriftlig om det nye IT-system. Der er problemer med
adressekartoteket. Arbejd gerne med procedurer for IT.



Nye forretningsområder: kredsene har sparet 2 millioner op. Skal det bruges til aktiviteter i
kredsene eller centralt? Note 17 – Landsforeningen har obligationer for 1,2 millioner. Der har man
valgt at investere 400.000. Landsforeningen havde 3,1 millioner. Hvad vil man bruge kapitalen til?
Skal det skabe ny omsætning?

-

Svar fra revisor KP: De 3,5 millioner er fri egenkapital, og man kan ønske at have noget stående i
egenkapital. Ellers skal I beslutte noget andet.

-

Svar fra LG: Det, der er investeret i er bundne midler. Det er også en HB-diskussion at have en
økonomisk buffer, hvis der bliver brug for det.

Spørgsmålet om bundne midler eller frie midler skaber forvirring, og Lars Grønlund lover at undersøge det
nærmere.
SD – Kreds MidtVest:
Vi kan se, at der er ekstra udgifter ved nyt lejemål. Beslutningen om det lejemål skulle have været til
repræsentantskabet. Der er væsentlig dyrere husleje. Det er forkert ikke at spørge repræsentantskabet.
-

Svar fra HT: Det er en beslutning som HB sagtens kan træffe.

Rune Gamby RG– Kreds Roskilde:
Diskussionen om økonomi handler jo om kredsene og Landsforeningen. Vi har en organisation, som er
centralistisk ledet. Det er uacceptabelt at Landsforeningen kan investere kredsens penge. Det kan vi i Kreds
Roskilde ikke godkende.
-

Svar fra HT: Det afspejler en diskussion i HB om en buffer i økonomien. Men det er uforståeligt for
mig, at I kan tro, vi kan bruge kredsens penge. Landsforeningen kan og vil ikke bruge kredsenes
penge.

SD – Kreds MidtVest:
Betaler man stadig for Herlev?
-

Svar fra Allan Jensen AJ, Kreds Nordsjælland og HB-medlem: Nej men vi hæfter stadig for 1/3, hvis
det lukker. Vi får 70.000 kroner i renter hvert år.

-

KP, ekstern revisor: Vi vurderer ikke Herlev som en risiko.

Guri Spigelhauer GS – Kreds Storkøbenhavn Nord:
Kan vi få overslag på, hvad indsendte forslag vil betyde for foreningen?
-

Svar fra LG: Ved en ændring af fordelingen af kontingentet mellem LA og kredsene kommer
Landsforeningen centralt til at mangle 600.000 kroner. Dette vil der naturligvis skulle findes
besparelser for i budgettet. Foreningens lønbudget og udgifter til Autismebladet er nogle af de
store udgiftspunkter hvorfor det vil være naturligt at kigge efter evt. besparelser der. LG
opfordrede samtidig til at forslagsstillere selv udarbejder finansierings/besparelsesforslag da LA’s
økonomi er en prioritering af hvad foreningen skal beskæftige sig med.

EMO – Kreds København/Frederiksberg: Er der stadig en pulje til kredse?
-

Svar fra LG: Ja den strategiske pulje kan søges nøjagtig som hidtil. Den eneste forskel er at
kredsene nu også kan søge midler til kredsarrangementer i stedet for at bruge Handicappuljen da
den i starten af 2017 blev beskåret med omkring 4. millioner kr.

Der stemmes om godkendelse af regnskabet ved håndsoprækning. En stemme i mod – regnskabet er
godkendt.

Fremtidigt arbejde
HT fremlagde oplæg til fremtidig arbejde med følgende hovedpunkter
Virksomhedsplan 2025:
HT orienterede omkring foreningens virksomhedsplan 2025. Planen vægter især forskningsdelen, som
ifølge planen skal være implementeret i 2025. Forskning bliver mere og mere nødvendig, fordi foreningen
mødes med krav om evidens og beviser - hver gang vi påpeger områder der bør styrkes.
Meeting of Minds 6 – 2017

HT gav en orientering om forskningskonferencen “Meeting of Minds 6” som skal afholdes på Bella Sky i
november måned. Konferencen er en rigtig god mulighed for at få præsenteret den sidste nye forskning
indenfor autismeområdet samt at danne netværk med forskere, både indenlandske og udenlandske.
LA’s opbygning
Beskrivelse af den centrale organisation herunder Beskæftigelses Center Unge, Det Nationale
Autismeinstitut, Project Opportunity, Ejendomsfonden m.v.:
Der blev forklaret hvordan organisationen Landsforeningen Autisme er opbygget og i løbet af 2018 vil der
blive udarbejdet en organisationsplan der vil komme på hjemmesiden og blive sendt ud til kredsene.
GAU (ældre) projektet i samarbejde med Specialområde Autisme og Højtoft:
I Landsforeningen Autisme har de sidste 3 år samarbejdet med Specialområde Autisme (Region Midtjylland)
og Højtoft (Landsforeningen Autismes boinstitution i Bagsværd), Den socialøkonomiske virksomhed SOVI,
Holmehøj og Spurvetoften om et projekt der skal kortlægge livsperspektivet for mennesker med autisme,
med hovedvægt på ændring af hverdag, relationer og sundhed efter de første ungdomsår. Projektet har
fået fondsmidler af VELUX fonden. Formålet med projektet er at lave praksisbaseret forskning der kan
hjælpe til at udvikle metoder og pædagogiske redskaber der kan bedre levekårene får mennesker med
autisme efter de første ungdomsår. De første to dele af projektet har omhandlet sundhed og ændringer i
hverdagen. I 2018 færdiggøres sidste del der har fokus på relationer.
Voksenudredning og diagnosekriterier i samarbejde med Meta Jørgensen og Niels Bilenberg:
HT orienterede om at der er søgt penge i Sundhedsministeriet til at udvikle diagnostisk manual - kliniske
retningslinier til udredning af voksne med autisme. Pengene er søgt i samarbejde med OUH og BUC.
Forskningsprojekt vedr. autisme og selvmord i samarbejde med Christina Mohr Jensen:
I samarbejde med Christina Mohr Jensen fra SDU påtænkes det at lave et forskningsprojekt om autisme og
selvmord. Projekt skal beskrives ligesom der skal søges fonde der vil støtte forskningen.
EU projekt CRAE i samarbejde med University of London:
Landsforeningen Autisme samarbejder med University of London om et EU projekt omhandlende
livsperspektiv og uddannelsesmuligheder for autister. Hvis ansøgningen bevilliges, betyder det at vi skal
ansætte en fuldtidsforsker samt en forskningsassistent. Der er meget fokus på autisme internationalt i
øjeblikket, der er en række store projekter igang hvis foreløbige resultater viser mangel på specifik autisme
viden - derfor håber vi på at ansøgningen imødekommes, så projektet kan starte op i sidste halvdel af 2018.
ASDEU forskningsprojekt med dansk deltagelse:
Diana Schindel fra AAU er projektleder på ASDEU projektet som undersøger de forskellige landes tilbud og
muligheder for støtte af autistiske borgere. Diana Schindel har bedt HT om at deltage ved præsentationen
af projekts anbefalinger i Madrid i januar 2018. Her skal der lægges en strategi for de fælles Europæiske
anbefalinger på autismeområdet.

Boprojekt Aalborg:
HT orienterede om at Landsforeningen Autisme og Ejendomsfonden er i gang med et pilotprojekt på
boområdet, der skal munde ud i erhvervelsen af en ejendom i Vestbjerg nord for Aalborg. Der skal
etableres en boinstitution for unge mennesker med autisme og et stort støttebehov. Der er pt nedsat en
styregruppe der arbejder for at få projektet virkeliggjort i nær fremtid.
Tvangsbehandlingsnævnet:
HT berettede at hun, af DH, er udpeget som medlem af Tvangsbehandlingsnævnet.
Tvangsbehandlingsnævnet er nyt. Nævnet skal behandle klager over tvang der er sket i forbindelse med
behandling af somatisk sygdom. Vi hører ofte om mennesker med autisme der oplever tvang og overgreb i
“den bedste mening” men hvor det tit handler om uvidenhed og værktøj ift. at kommunikere med autister
og udfolde helt konkrete og forståelige behandlingsplaner.
Ny hjemmeside:
Repræsentantskabet fik udkast til ny hjemmeside, både for Landsforeningens hovedside, SIKON samt
layout vedr. kredsene.
Spørgsmål til fremtidigt arbejde:
BRB – Kreds Sønderjylland:
Det kunne være rart med ensretning af hjemmesiden med Landsforeningens.
-

Svar fra Brian Andersen BA, kreds Vestegnen og HB-medlem: Tanken er, at alle kredse får tilbudt
den samme hjemmeside og bliver tilbudt undervisning og kurser i den. Vi arbejder med at opfylde
de ønsker vi allerede har fået fra kredsene.

Gitte Breum GB – Kreds Nordjylland:
Der mangler en ”find din kreds” på forsiden af det vi har set, om den nye hjemmeside.
-

Svar fra HT: Det er med. Vi er ikke færdige med den model I lige har set (billeder af siden på slides) ,
og det bliver tydeligere. Vi vil gerne have viden fra jer, om hvad I har brug for.

SD – Kreds MidtVest:
Det er vigtigt, at vi i kredsene får viden om alle projekter.
-

Svar fra HT: Vi har forsøgt her i år at sende lokale resultater til kredsene fra vores undersøgelser. Vi
er blevet bedre til at indhente og lave undersøgelser, der er en kæmpe efterspørgsel på dem. Hold
øje med tirsdagsposten. Det er her vi hver uge ser på det der er foregået og formidler den viden ud
til kredsene.
Katarina Stendys Hammer KSH – Kreds Limfjorden:
Jeg er interesseret i økonomien omkring ny hjemmeside. Det skal være nemt at arbejde med. Vi har
hørt om problemer med tilmelding. Gerne med mobil-optimering, så det er nemt for
medlemmerne.

-

Svar fra BA Det er et CMS-system, som er lavet til at kunne fungere på mobil og andet. Og det
koster ikke kredsene noget.

JN – Kreds Vestegnen:


Vigtigt med fokus på selvmord og forskning.



Undersøgelser kommer ud på kredsniveau – det skal være kommuner i stedet.



Kan du fortælle mere om, hvad virksomhedsplanen er?

Svar fra HT: Virksomhedsplanen er det, vi gerne vil arbejde henimod og det vi gerne vi nå frem til og det vi
lige nu syntes er så vigtigt at det skal i fokus. Men det er klart at verden forandrer sig - så
virksomhedsplanen er ikke statisk, den skal diskuteres hvert eneste år og det bliver den. Frivillige og
bisiddere er noget af det, vi har fokus på fremover – medlemmer efterspørger det.
Diskussion blandt flere deltagere om bisidderrollen og muligheder for at få støtte og kurser i det.
Der mangler pjecer – HT oplyser at der skal udvikles nye foldere, men at verden udvikler sig og viden
udvikler sig og at foldere med gammel viden ikke er interessant - vi skal se på trykt materiale anderledes
end vi har været vant til.

Forslag og afstemning
Forslag 1 – Kreds Vestegnen: Understøttelse af bisidderkorps. Vi ønsker mulighed for videndeling. Og at
Landsforeningen skal arbejde videre med det.
Kommentarer:
HB indstiller til godkendelse.
Der stemmes ved håndsoprækning. En stemmer ikke, ingen imod – forslaget er godkendt.
Forslag 2 – Kreds vestegnen: Foreningen skal forestå to survey undersøgelser. En der foretages blandt
medlemskredsen og en der retter sig mod de frivillige i kredsene. Undersøgelserne skal belyse hvad det er
medlemmer og frivillige ønsker af foreningen.
Kommentarer:
HB indstiller til godkendelse.
Der stemmes ved håndsoprækning. 4 stemmer ikke, ingen imod – forslaget er vedtaget.

Forslag 3 – Kreds MidtVest: Alle kredse skal repræsenteres i HB.
Kommentarer:
AJ: I HB stiller vi forslaget til forkastelse, fordi vi mener, man skal være i HB af lyst ikke pres. Vi skal sørge
for en god dialog kredsene imellem. Man repræsenterer ikke kredsen i HB.
Flere deltagere ønsker et styrket repræsentativt demokrati med forslaget. Der ønskes desuden mere
information i referaterne fra HB-møder.
Det understreges, at HB ikke arbejder for de kredse, der er repræsenteret, men for alle kredse. Og at alle
kan møde op til HB-møderne, hvis man har brug for mere viden.
Flere kredse er bekymrede for, at de ikke vil have tid og overskud til en plads i HB, hvis alle skal
repræsenteres.
Der kræves skriftlig afstemning. Der stemmes på hvide sedler. Ja eller nej.
HB indstiller til forkastelse.
35 stemmer nej – 7 stemmer ja. Forslaget er forkastet.
Forslag 4 – Kreds MidtVest: En administrerende direktør og forretningsudvalg i foreningen. Kan give
tættere kontakt til kredsene.
Kommentarer:
HB indstiller til forkastelse.
Flere deltagere spørger til, hvor pengene skal komme fra. Og flere er i tvivl om rollerne for direktør og
forretningsudvalg.
Der ønskes skriftlig afstemning. Der stemmes på lyserøde sedler. Ja eller nej.
36 stemmer nej – 6 stemmer ja. Forslaget er forkastet.
Forslag 5 – Kreds MidtVest: HB’s tanker om en vedtægtsændring skal indsendes senest 7 dage før, så
deltagerne kan se, hvad HB mener.
Flere deltagere er i tvivl om betydningen af forslaget. Det understreges, at man skal have lov til at ændre
mening i HB.
Det understreges også, at der altid kan stilles ændringsforslag. Og at dirigenten kan forhandle med
forslagssætteren.

KJ – Kreds MidtVest: Vi ønsker at stille et ændringsforslag – at forretningsordenen for
repræsentantskabsmødet ændres så HB udmelder holdninger til vedtægtsændringer senest 7 dage før
repræsentantskabsmødet.
Afstemning ved håndsoprækning
4 stemmer neutralt, ingen imod. Forslag er godkendt.
Forslag 6 – Kreds MidtVest: Ønske om 50/50 fordeling af kontingent til kredsen og Landsforeningen.
Kommentarer:
Tine Heerup TH – Kreds København/Frederiksberg:
HB har drøftet det og indstiller til forkastelse. Der kan komme til at mangle 600.000 kroner i
Landsforeningen. Mange kredse har penge nok, men mangler folk. Den strategiske pulje er til rådighed for
dem, der er i nød. I HB har vi kigget på forskellige muligheder.
JN – Kreds Vestegnen:
Det drejer sig om den debat om gennemsigtighed, at vi i kredsene ved, hvilket arbejde der gøres i
Landsforeningen, og at kredsene bliver hørt.
Afstemning ved håndsoprækning.
4 stemmer for. Forslaget er forkastet.
Forslag 7 – HB: Ændring af § 12.
Kommentarer:
JN – Kreds Vestegnen:
Vi vil gerne have en præcisering af forslaget. Vi indstiller et ændringsforslag: HB kan meddele Prokura til
sekretariatschef og økonomimedarbejder i foreningen, så de kan tegne foreningen i sager op til 150.000
kroner.
Ændringsforslaget indstilles til afstemning. HB indstiller til godkendelse.
Afstemning ved håndsoprækning. 1 stemmer neutralt, ingen imod. Ændringsforslaget er godkendt.

Budget og kontingent
HT gennemgik budgettet for 2018. På baggrund af det udfærdiget budget foreslår hovedbestyrelsen et
uændret kontingent på kr. 350,- hvoraf de kr. 100,- går til kredsene.
Budget 2018 (Ny version pr. juli 2018 pga. sammentællingsfejl - uændret periode resultat)
Spørgsmål til budget og kontingent:

JN – Kreds Vestegnen:
Hvordan ser det ud med kurser i forhold til nye lokaler? Foreslår en ændret budgetopsætning til næste år.
-

Svar fra LG: Budgetopsætning er noget, der arbejdes med i Navision. I forhold til kurser, så har vi
været konservative med budgettet for SIKON. Der er en besparelse på omkring 100.000 kroner
hvert år med de nye lokaler i forhold til kurser.

Der stemmes om godkendelse af budget og kontingent ved håndsoprækning.
Budget er godkendt.
Kontingent er godkendt.

Nye medlemmer i HB
TH, kreds København/Frederiksberg og Mads Behrendt Petersen MBP, kreds Storkøbenhavn Nord fra HB
trækker sig i tide – AJ, kreds Nordsjælland trækker sig før tid. SL, Kreds Vestsjælland er suppleant og går ind
i stedet for AJ.
-

Peter Jensen PJ fra Kreds Vestegnen stiller op.

-

KJ fra Kreds MidtVest stiller op.

De opstillede er valgt.
Forslag til suppleant:
Kampvalg. Der er tre opstillede og 2 pladser.
-

Thomas Kjeldsen TK fra Kreds Nordjylland stiller op.

-

Jeanet Hansen JH fra Kreds Bornholm stiller op.

-

Marlene Bruun MB fra Kreds Fyn stiller op.

Der stemmes skriftligt på grønne sedler.
TK stemmes ind som suppleant for 2 år. MB stemmes ind som suppleant for 1 år.
-

Valg af interne revisorer – Jacob Bardino JB og Michael Jensen MJ er valgt (ingen andre forslag)

-

Valg af eksterne revisorer – Beierholm er valgt (ingen andre forslag)

-

Valg af at bibeholde intern bogholder – vedtaget (ingen andre forslag)

Eventuelt
Hilsen fra Karsten Høy, formand i Kreds Grønland. Han fortæller i sin hilsen om kredsen og den store
konference om autisme, der blev afholdt i Grønland i foråret. Konferencen har betydet, at der er mere

viden om autisme. Kredsen vil gerne oversætte mere viden til grønlandsk og have mere viden ud til
fagpersoner i landet. De har desuden planer om en ny konference i 2019.
Formand Heidi Thamestrup:
Tak til alle de afgående HB-medlemmer. Og velkommen til de nye.
Næste HB-møde er den 2-3. december 2017.

