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Indkaldelse til Landsforeningen Autismes 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2022  

  

                Høje Taastrup, den 31. august 2022  

  

Kære medlem af Landsforeningen Autisme,  

   

 Hermed indkaldes – jf. Landsforeningens Autismes vedtægter – til ordinært Repræsentantskabsmøde.  

   

  Lørdag den 29. oktober og søndag den 30. oktober 2022 

 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense.  

    

  Repræsentantskabsmødet starter lørdag kl. 10.30 og forventes afsluttet søndag senest kl. 15.  
  
Repræsentantskabsmødet afholdes i henhold til vedtægterne med denne dagsorden fordelt over de to dage:   

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere. Godkendelse af forretningsorden. 

2. Formandens beretning til godkendelse. 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse, herunder oversigt over fonde.   

4. Formanden fremlægger Hovedbestyrelsens forslag til det kommende års aktiviteter. 

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag.   

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

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 statsautoriset revisor.   

11. Eventuelt.  

 

Deltagelse  
Repræsentantskabsmødet er åbent for alle. Alle medlemmer af foreningen har taleret på 

repræsentantskabsmødet. Mødet streames online i professionel kvalitet, så deltagelse hjemmefra er mulig.  

  

Forslag  
Forslag fra medlemmer – herunder forslag til kandidater til Landsforeningens hovedbestyrelse (HB) samt øvrige 

tillidshverv – der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet, skal indsendes til sekretariatet på 

rep-moede@autismeforening.dk senest den 17. september.  

Indstilling af kandidater skal ske ved at udfylde den skabelon, der findes som bilag længere nede i denne 

skrivelse. På de næste sider finder du de praktiske oplysninger om mødet samt hvordan, du tilmelder dig.   

  

Med venlig hilsen  

På hovedbestyrelsens vegne  

 

Kathe Bjerggaard Johansen, formand  
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PRAKTISKE INFORMATIONER 

Repræsentantskabsmøde 2022  
  

  

  

Vigtige deadlines og tidspunkter  

  

Dato  Aktivitet  

17. september   Sidste frist for indsendelse af forslag samt opstilling af kandidater til HB.  

15. oktober kl. 12.00  Sidste frist for tilmelding til repræsentantskabsmødet for medlemmer – fysisk 

og online.  

18. oktober  De tilmeldte deltagere modtager e-mail med materialerne til 

repræsentantskabsmødet. 

28. oktober   Link udsendes til de gæster, der vil følge mødet online.   

29. oktober kl. 10.30  Mødet starter kl. 10:30. Ankomst til stedet lørdag fra kl. 9:30. Linket åbnes kl. 

10:15. 

30. oktober kl. 15.00  Mødet afsluttes senest kl. 15:00.  

  

  

Stemmeberettigede  

Stemmeberettigede på Repræsentantskabsmødet er repræsentanter over 18 år valgt af kredsene på disses 

generalforsamlinger. Medlemskontingent skal være betalt inden Repræsentantskabsmødet starter.  
Stemmeberettigede er desuden repræsentanter fra Grønland, Landsforeningens formand samt 

Hovedbestyrelsens medlemmer valgt uden for ovennævnte fora. Transport, ophold og forplejning for mødets 

stemmeberettigede deltagere betales af Landsforeningen. Menige medlemmer og gæster er således IKKE 

stemmeberettigede.   

  

Deltagelse for fysiske gæster  

Menige medlemmer og gæster skal betale for forplejning under mødet. Det er IKKE muligt deltage som fysisk 

gæst UDEN at betale for forplejning – uanset om man benytter sig af det eller ej. Forplejning indeholder lørdag: 

kaffe/te og brød ved ankomst, formiddags - og eftermiddagskaffe, frokost og aftensmad samt vin/snacks om 

aftenen. Søndag er der formiddags – og eftermiddagskaffe/te og kage samt frokost.   

  

• Deltagelse lørdag inklusive forplejning hele dagen koster 550,- kr.   

• Søndag inklusive forplejning (eksklusive morgenmad) 275,- kr.  

  

Ønskes overnatning, skal man selv booke det.  

  

  

Deltagelse for online gæster:  

Mødet streames online i professionel kvalitet, så deltagelse – herunder spørgsmål og kommentarer under mødet 

– hjemmefra er mulig. Det er gratis at deltage i mødet online.  
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TILMELDING TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE  
  

  

Fysiske gæster:  

Send en mail til: rep-moede@autismeforening.dk senest den 15. oktober kl. 12.00 med følgende oplysninger:   

• Skriv i titel-/emnefeltet: ”Repræsentantskabsmøde, fysisk tilmelding gæst.”  

• Skriv i mailen dit navn, medlemsnummer og evt. den kreds under Landsforeningen, som du tilhører.   

• Oplys gerne dit telefonnummer.  

• Skriv, om du deltager i mødet lørdag.  

• Skriv, om du deltager i mødet søndag.  

• Skriv, om du har særlige krav til forplejningen (vegetar, veganer, allergier)  

• Skriv, hvis der er andre hensyn, vi skal være opmærksomme på. 

  

Online gæster:  

Send en mail til: rep-moede@autismeforening.dk senest den 15. oktober kl. 12.00 med følgende oplysninger:   

• Skriv i titel-/emnefeltet: ”Repræsentantskabsmøde, online tilmelding gæst.”  

• Skriv i mailen dit navn, medlemsnummer og evt. den kreds under Landsforeningen, som du tilhører.   

• Skriv, om du deltager i mødet lørdag.  

• Skriv, om du deltager i mødet søndag.  

• Oplys gerne dit telefonnummer.  

  

Alle tilmeldte til streaming modtager link til mødet fredag den 28. oktober. Det er ikke tilladt at dele linket med 

andre.  
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PRÆSENTATION AF HB-KANDIDAT  
Repræsentantskabsmøde 2022  
  
Vil du gerne stille op som kandidat til Landsforeningens Autismes hovedbestyrelse (HB)? Så beder vi dig om at udfylde 

denne skabelon. Kun medlemmer af Landsforeningen Autisme over 18 år med betalt kontingent kan stille op til at blive 

valgt. Alle kandidaters udfyldte skabeloner bliver sendt til deltagerne i Landsforeningens repræsentantskabsmøde.  
Formålet er at sikre en rimelig ensartet og sammenlignelig præsentation af de forskellige kandidater.  

Husk deadline er den 17. september. Send til rep-moede@autismeforening.dk  Skriv ”Kandidat til HB” i titel-

/emnefeltet. 

  

  

Emne  Uddybning  

Navn  

By  

Kreds   
Alder  

  

  

Evt. uddannelse og  

beskæftigelse  

  

  

Hvorfor vil du gerne 
vælges til HB – hvad 
vil du især arbejde 
for?  
  

  

Hvilke kompetencer 
kan du især bringe 
ind i HB’s arbejde?   
  

  

Er der andet, som du 
synes, de 
stemmeberettigede 
skal vide om dig?  
  

  

Foto (frivilligt)  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rep-moede@autismeforening.dk
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Beskrivelse af arbejdet i   
Landsforeningen Autismes Hovedbestyrelse (HB)  

  

August 2022  

Møderne  

Der afholdes normalt ca. 10 HB-møder årligt. Omkring halvdelen af møderne er fysiske, de andre møder er online 

møder. Der er også ca. et weekendseminar årligt.   

Ud over det kan der være flere små HB-møder/orienteringsmøder online, hvis formanden eller flere HB-

medlemmer mener det er nødvendigt. Årsagen kan være, at der skal tages nogle hurtige beslutninger om 

aktuelle emner.  

HB-møder ligger som regel på en søndag. Fysiske møder afholdes flere steder i landet, men oftest i Høje Tåstrup. 

Man får dækket udgifter til transport samt øvrige relevante udgifter. Dagsorden og bilag sendes ud senest 8 dage 

før mødet. Det forventes at alle bilag er læst inden mødet.  Online møder ligger oftest på en hverdagsaften og 

varer ca. 2½-3 timer.  

Arbejdet  

Som HB-medlem er den primære opgave at sikre, at beslutningerne fra foreningens repræsentantskabsmøde 
føres ud i livet, så foreningens strategiske og operationelle udvikling fastholdes. Derudover er der en række 

konkrete problemstillinger, som kræver HB’s involvering.   

Man har som HB-medlem et økonomisk medansvar for Landsforeningen Autisme. Det betyder, at man skal stå til 

regnskab for de økonomiske beslutninger, der tages. Som HB-medlem skal man godkende bl.a. regnskaber og 
underskrive årsregnskabet med sit NemID/MitID. Referater efter HB-møder skal også gennemlæses, eventuelt 

rettes og underskrives, når det endelige referat er godkendt.  

Som HB-medlem er man med i et eller flere udvalg. Udvalg kan være forskellige for hvert år. Eksempler på udvalg 

er vedtægts-udvalg og frivillig-strategi-udvalg. Der er også eksterne bestyrelsesposter, som man kan stille op til 

som fx Ejendomsfonden, Danske Handicaporganisationers repræsentantskab m.m. Derudover er der fra tid til 

anden forskellige fagligt relevante møder og konferencer, som man kan deltage i.  

Det meste af den skriftlige kommunikation i HB sker via Microsoft Teams. Det forventes, at man løbende holder 
sig ajour med, hvad der bliver lagt ind i Teams eller bliver sendt ud med e-mail – og at det bliver besvaret, hvis 

det kræver svar.  

Omfanget  

Når man sidder i HB, har man tavshedspligt vedrørende personrelaterede sager samt strategiske overvejelser – 

også efter man er trådt ud. Man bliver valgt for 2 år ad gangen; 1 år ad gangen som suppleant.  

Det er kutyme, at man som HB-medlem – i det omfang, man kan afsætte tid til det – hjælper med praktiske 

opgaver ved arrangementer som den årlige SIKON-konference samt ved foreningens sommer- og juleferier.   

De fleste HB-medlemmer bruger mellem 10 og 40 timer om måneden på HB-arbejde, alt efter hvor mange 

udvalg man er med i.  

Se forretningsordenen for HB her: https://www.autismeforening.dk/media/3952/hb-forretningsorden-2021.pdf   

 

https://www.autismeforening.dk/media/3952/hb-forretningsorden-2021.pdf
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PRÆSENTATION AF KANDIDAT  

FORMAND FOR LANDSFORENINGEN AUTISME 
Repræsentantskabsmøde 2022  
  
Vil du gerne stille op som kandidat til posten som formand for Landsforeningens Autisme? Så beder vi dig om at 

udfylde denne skabelon. Kun medlemmer af Landsforeningen Autisme over 18 år med betalt kontingent kan stille op til 

at blive valgt. Alle kandidaters udfyldte skabeloner bliver sendt til deltagerne i Landsforeningens 

repræsentantskabsmøde.  
Formålet er at sikre en rimelig ensartet og sammenlignelig præsentation af de forskellige kandidater.  

Husk deadline er den 17. september. Send til rep-moede@autismeforening.dk  Skriv ”Kandidat, formand” i titel-

/emnefeltet. 

  

  

Emne  Uddybning  

Navn  
By  
Kreds   

Alder  

  

  

Evt. uddannelse og  

beskæftigelse  

  

  

Hvorfor vil du gerne 
vælges som 
formand?  
 
Hvad vil du især 
arbejde for?  

 
Hvilke mål vil du 
arbejde for? 
  

  

Hvilke kompetencer 
kan du især bringe 
ind i arbejdet?   
  

  

Er der andet, som du 
synes, de 
stemmeberettigede 
skal vide om dig?  
  

  

Foto (frivilligt)  

  

  

  

  

  

  

mailto:rep-moede@autismeforening.dk
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Beskrivelse af arbejdet som formand  
Landsforeningen Autisme  

  

August 2022  

 

 

Som formand er man involveret i og ansvarlig for alle foreningens aktiviteter: Det frivillige arbejde, det politiske 
arbejde, arbejdet i hovedbestyrelsen, pressearbejde, møder, foredrag og oplæg, skrive artikler og kommentere 

lovforslag, være ansvarlig for foreningens økonomi, udvikle strategier og handleplaner og ikke mindst være 

ansvarlig for de autismefaglige indsigter og udtalelser. Desuden forventes det at formanden repræsenterer 

Landsforeningen Autisme i forskellige eksterne udvalg, nævn, arbejdsgrupper, udvalg og bestyrelser. Det er et 

arbejde, der spænder vidt, favner bredt og forudsætter, at man har evnen og lysten til at sætte sig grundigt ind i 

de mange problemstillinger, der dækker det spektrum, som foreningen i det daglige beskæftiger sig med.  

I brede termer rummer positionen som formand for Landsforeningen Autisme både at være leder af alt det 
politiske og frivillige arbejde, der sker i og omkring foreningen og samtidig være ansvarlig for hele foreningens 

samlede drift som administrerende direktør. En stor del af det daglige administrative ansvar er delegeret til 

sekretariatslederen, men ansvaret er formandens. 

I Landsforeningen Autisme er det vigtigt, at formanden agerer frigjort for eventuelle bindinger og/eller interesser 

i forhold til andre arbejdspladser samt at man kan anvende sin fulde arbejdskapacitet på autismesagen. Derfor 

er formanden købt fri og modtager løn for sit arbejde. 

Som formand må man forvente at arbejdsdagene bliver lange og at weekenderne ofte også bliver taget i brug. 
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PRÆSENTATION AF KANDIDAT  

FRIVILLIG INTERN REVISOR  
Repræsentantskabsmøde 2022  
  
Vil du gerne stille op som kandidat til posten som intern revisor i Landsforeningens Autisme? Så beder vi dig om at 

udfylde denne skabelon. Kun medlemmer af Landsforeningen Autisme over 18 år med betalt kontingent kan stille 

op til at blive valgt. Alle kandidaters udfyldte skabeloner bliver sendt til deltagerne i Landsforeningens 

repræsentantskabsmøde.  
Formålet er at sikre en rimelig ensartet og sammenlignelig præsentation af de forskellige kandidater.  

Husk deadline er den 17. september. Send til rep-moede@autismeforening.dk  Skriv ”Kandidat, intern revisor” i 

titel-/emnefeltet. 

 

 

Emne  Uddybning  

Navn  
By  
Kreds   

Alder  

  

  

Evt. uddannelse og  

beskæftigelse  

  

 

  

Hvorfor vil du 
gerne vælges som 
intern revisor?  

 

  

Hvilke 
kompetencer kan 
du især bringe ind i 
arbejdet?   

 
  

  

Er der andet, som 
du synes, de 
stemmeberettigede 
skal vide om dig?  
  

 

  

Foto (frivilligt)  

  

 

 

  

  

  

  

mailto:rep-moede@autismeforening.dk
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Funktionsbeskrivelse, intern revisor 

 

August 2022 

 

Arbejdets formål, indhold og omfang  

Formålet med den interne revision er at styrke og beskytte Landsforeningens Autismes værdier ved at 

levere tilsyn med og kritik af foreningens forvaltning. Den interne revision skal give foreningen øget 

sikkerhed på de interne regnskaber/procedurer og dermed føre tilsyn med bogføringssystemet, 

arbejdsgange og opfølgninger på interne kontroller i sekretariatet. Derudover har den interne revision også 

til formål at sikre, at Hovedbestyrelsens beslutninger bliver omsat til handlinger i overensstemmelse med 

den givne beslutning. 

Hensigten med den interne revision er bidrage til, at Landsforeningens Autisme kan opnå sine mål ved at 

anvende en systematisk og disciplineret tilgang til at evaluere og forbedre effektiviteten af politiske 

beslutninger, sekretariatsprocesser, risikostyring og kontrolprocedurer. Det interne revisionsarbejde omfatter 

vurderinger af, om de processer, som ledelsen udvikler og implementerer, er tilstrækkelige og fungerer på en 

sådan måde, at de sikrer, at:  

• Risici identificeres og styres på betryggende vis, så Landsforeningen Autisme kan opnå sine strategiske 

mål.  

• Kvalitet og løbende forbedringer understøttes af Landsforeningen Autismes kontrolprocedurer.  

• Væsentlige økonomiske, ledelsesmæssige og driftsmæssige oplysninger er korrekte, pålidelige og 

rettidige. 

• Formand, sekretariatschef, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere handler i overensstemmelse med 

politikker, standarder, procedurer samt relevante love og regler.  

• Væsentlige lovgivningsmæssige forhold, som påvirker Landsforeningen Autisme, afdækkes og håndteres 

på passende vis.  

• Der er det nødvendige samspil med de forskellige ansvarlige medarbejdere, herunder den valgte 

formand.   

• Aktiviteter og programmer gennemføres på effektiv vis.  

• Ressourcer tilvejebringes på en økonomisk hensigtsmæssig måde, at de udnyttes effektivt, og at der 

værnes om dem. 

Den interne revision foretages 2-3 gange årligt på foreningens adresse og ender med en kortfattet skriftlig 

rapport, som integreres i den eksterne revisors årsrapport for Landsforeningen Autisme.  

 

Jobbet som intern revisor honoreres ikke, da det er et tillidshverv. Udgifter til rejser, ophold og forplejning 

refunderes efter statens takster.  

 

Som intern revisor er man valgt for et år ad gangen. 
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