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.
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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 HBmedlemmer 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
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