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.
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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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