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Læsevejledning 

 

Forslagene er markeret ved et nummer og en overskrift,  

… der siger, hvad det handler om. Rækkefølgen er så vidt muligt prioriteret, så forslagene kommer i en 

logisk orden i forhold til mødets afvikling.  

 

I de tilfælde, hvor der er tale om et forslag, der har en VEDTÆGTSMÆSSIG konsekvens, benyttes denne 

struktur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentationen for hvert enkelt forslag (i det omfang der er fremsendt en argumentation) er beskrevet 

under den nuværende ordlyd i foreningens vedtægter.  

Derefter kommer HB’s indstilling/kommentarer i det omfang, HB har kommentarer til de indsendte 

forslag.  

Til slut markeres det, hvilket flertal, der er nødvendigt for at forslaget kan stemmes igennem. 

 

  

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne står i de firkantede bokse med hvid baggrund.  
 

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne står i disse bokse med rundede hjørner og grå baggrund.  

Skrift markeret med gul farve viser den nøjagtige formulering, som er ny i forhold til den nuværende 

formulering.  
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Forslag 1, fremsat af kreds Østjylland:  

”Forslag til foreningens stabilisering.” 
 

Forslaget er ikke vedtægtsbestemt. 

 
Kreds Østjylland stiller forslag til repræsentantskabet om at bibeholde foreningens struktur og 
arbejdsfordelinger i sekretariatet/ledelse samt hovedbestyrelsen, som det er for nuværende. Forslaget 
stilles alene for at stabilisere foreningens økonomi, demokrati og fremtid. Dette forslag skal gælde frem til 
næste repræsentantskabsmøde.  
Kreds Østjylland mener, der er behov for en stabilisering af økonomien - herunder fokus på overskud på 
drift - med henblik på konsolidering af foreningens økonomi. Derudover bør det sikres, at medlemmerne 
kan få indsigt i de økonomiske dispositioner, der har påvirket eller kommer til at påvirke foreningens 
balance (værdier), både i forhold til foreningens økonomi og dens virke som vidensformidler.  

• Økonomien bør stabiliseres, inden man ændrer på struktur og arbejdsfordeling. Der har været stor 
bekymring ude i kredsene p. g. af den tiltagende dårlige økonomi i Landsforeningen Autisme. Der 
har været et tidspunkt, hvor den dårlige økonomi fik store konsekvenser helt ud i kredsene uden 
varsel.  

• Kredsene skal involveres i drøftelser om strukturændringer, de bør ikke dikteres. På demokratisk vis 
bør man lave forarbejdet sammen med kredsene og de frivillige.  

• For foreningens fremtid er det vigtigt, at man inddrager de frivillige, da det er dem der løfter 
opgaven ude i kredsene.  

• At tage forhastede tiltag til strukturforandringer nu, er en alt for stor risiko for Landsforeningens 
økonomi, demokrati og fremtid.  

 
Derfor indstiller vi til repræsentantskabet at vedtage et forslag om at bibeholde foreningens struktur og 

arbejdsfordelinger i sekretariatet/ledelse samt hovedbestyrelsen, som det er for nuværende minimum eet 

år frem - dette alene for at stabilisere foreningens økonomi, demokrati og fremtid. 

 

HB’s indstilling/kommentarer 
Forslaget bør afvises, da repræsentanterne har mulighed for at stemme ja eller nej til alle de fremsatte 
forslag, der berører foreningens struktur, økonomi etc.  
 
Yderligere indebærer forslaget, at HB i det kommende år vanskeligt vil kunne arbejde, da det ikke vil være 
muligt at træffe beslutninger, der vedrører foreningens økonomi, struktur og/eller arbejdsfordelinger.  
Derfor anbefaler HB, at der stemmes nej til forslaget. 
 
Vedtages forslaget, vil konsekvensen være, at alle øvrige fremsatte forslag bør trækkes, da de har 
indflydelse på foreningens økonomi, organisering og struktur. Efter HB’s opfattelse vil det være 
udemokratisk, da alle fremsatte forslag skal kunne blive behandlet af repræsentantskabet.  

 
Forslaget kræver almindeligt flertal for at blive vedtaget. 
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Forslag 2, fremsat af Hovedbestyrelsen:  

”Ny samarbejdsaftale med Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne.”  
 

 
Hovedbestyrelsen fremlægger her oplæg til ny samarbejdsaftale mellem Landsforeningen Autisme og 
Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne. Aftalen har været drøftet i HB og et flertal anbefaler, at 
Repræsentantskabet tiltræder aftalen. 

 
 
 
SAMARBEJDSAFTALE MELLEM LANDSFORENINGEN AUTISME 
OG  
AUTISME- OG ASPERGERFORENINGEN FOR VOKSNE 
 
 
 
 

16. september 2022 
 

 

 

Formålet med samarbejdsaftalen er at styrke og udvikle arbejdet til fordel for alle mennesker med autisme. 
Herunder gensidig vidensdeling, erfaringsudveksling, oprettelse og indretning af boliger, beskæftigelse, netværk 
etc.  

 

Dobbeltmedlemskab 
Ifølge aftalen kan medlemmer af Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne blive fuldgyldige medlemmer af 
Landsforeningen Autisme, på alle organisationens niveauer (kommuneforeninger, kredsforeninger, bestyrelser, 
udvalg, hovedbestyrelse osv.) Disse medlemmer har et såkaldt dobbelt medlemskab og optages igennem 
Landsforeningen Autismes hjemmeside, der administrerer ind- og udmeldelse og opkrævning af kontingent.  
 
Kontingent 
Halvdelen af kontingentet for dobbeltmedlemskab tilbageføres til Autisme og Aspergerforeningen for Voksne 
hvert halve år, hhv. senest den 31/7 for første halvår og senest den 31/1 for sidste halvår. Kontingentet 
fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde i Landsforeningen Autisme. 
  
Indmeldelse 
På Landsforeningen Autismes hjemmeside skal indmeldelse med dobbelt medlemskab være tydeligt adskilt fra 
indmeldelse i Landsforeningen Autismes egne medlemskaber.   

 

Repræsentantskab 
Autisme og Aspergerforeningen for Voksne er sikret 1 medlem med stemmeret i Landsforeningen Autismes 
repræsentantskab, samt deltagelse af 1 gæst med taleret, der eventuelt kan fungere som ledsager.  

 

Fordele 
Autisme og Aspergerforeningen for Voksne er sikret adgang til informationer og Landsforeningen Autismes 

blad/hjemmeside på samme niveau som kredsbestyrelser. Autistiske medlemmer af Landsforeningen Autisme er 
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velkomne på Autisme- og Aspergerforeningens mødesteder. Alle medlemmer af Landsforeningen Autisme er 

velkomne til Autisme- og Aspergerforeningen for Voksnes arrangementer, såsom foredrag, konferencer og lign. 

inden for arrangementernes opstillede rammer.     

 
Forhandling 
Samarbejdsaftalen skal revideres hvert år efter repræsentantskabsmødet, senest inden udgangen af december 
måned.    
Ved uenighed om samarbejdsaftalen er det formandskaberne i de to foreninger, der drøfter uenigheden med 
henblik på at finde en løsning.   
 
 
Opsigelse 
Annullering af aftalen kan ske med et varsel på 6 måneder fra enhver af de to parter.  
Ved annullering af aftalen skal samtlige medlemmer med dobbelt medlemskab kontaktes direkte inden 30 dage 
fra annulleringen af aftalen, med henblik på at tage stilling til, om de vil fortsætte deres medlemskab i Autisme-
og Aspergerforeningen for Voksne eller Landsforeningen Autisme – eller helt opsige deres medlemskab. 
Medlemmer, der ikke reagerer på henvendelsen inden for tidsfristen, slettes af medlemslisten.   
 
 
 
Samarbejdsaftalen mellem Landsforeningen Autisme og Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne  
tiltrædes hermed: 
 
 
 
Dato: 16/9 2022   Dato: 16/9 2022 
 

 
………………………………………….   ……………………………………………. 
Formand,  Formand,  
Landsforeningen Autisme Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne 
 
  
 
 
Denne aftale omfatter desuden vedhæftede Bilag 1 til samarbejdsaftalen mellem Landsforeningen Autisme og 
Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne 
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Bilag 1 til samarbejdsaftalen mellem  
Landsforeningen Autisme og Autisme og Aspergerforeningen for Voksne. 
 
  

1. Samarbejdsaftalen skal fremgå på begge foreningers hjemmesider. 

2. Både Landsforeningen Autisme og Autisme og Aspergerforeningen for Voksne kan selv optage 
medlemmer, så ingen påtvinges et dobbelt medlemskab, hvis ikke dette ønskes. Det skal fremgå 
tydeligt ved indmeldelse, at man har mulighed for aktivt at vælge dobbelt medlemskab og hvad det 
koster. 

3. Landsforeningen Autisme og Autisme og Aspergerforeningen for Voksne fastsætter selv 
medlemskontingent for egne medlemmer.   

4. Autisme og Aspergerforeningen for Voksne tildeles – hvis det besluttes af Landsforeningen 
Autismes repræsentantskab og hvis det ønskes af Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne – en 
fast plads i Landsforeningen Autismes Hovedbestyrelse. 

5. Medlemmer med dobbelt medlemskab modtager alle mails, udgivelser, services og publikationer fra 
Landsforeningen Autisme. 

6. Formanden/udvalgte bestyrelsesmedlemmer i Autisme og Aspergerforeningen for Voksne har 
adgang til at tilgå medlemslisten med dobbeltmedlemsskab.  

7. Medlemmer med dobbelt medlemskab får adgang til Landsforeningen Autismes forskellige typer 
arrangementer på gældende vilkår, mulighed for at deltage i kredsenes og Landsforeningen 
Autismes demokratiske arbejde samt kredsenes arrangementer.  

8. Landsforeningen Autisme har til ansvar at vedligeholde medlemsdatabasen for Autisme og 
Aspergerforeningen for Voksne for de medlemmer, der har dobbelt medlemskab, herunder 
opkræve kontingent, udsende rykkere etc. 

9. Autisme og Aspergerforeningen for Voksne får adgang til gratis at benytte Landsforeningen 
Autismes mødefaciliteter i Høje Taastrup. 

 
 
Formålet med samarbejdsaftalen er at fremme autismesagen mest muligt. Det gør vi bl.a. sådan: 

• Der kan afholdes møde hvert kvartal mellem de to formænd, hvor foregående kvartals aktiviteter 
evalueres og det kommende kvartals aktiviteter kan koordineres. Der skrives referat fra disse møder. 

• Det er vigtigt, at de to foreninger i videst muligt omfang koordinerer de indsatser, der planlægges og 
gennemføres i årets løb: Møder, konferencer, kurser, kampagner etc. Denne koordinering bliver det 
gennemgående tema ved koordineringsmøderne, men også mellem møderne er det vigtigt at informere 
hinanden gensidigt, så vi spiller hinanden og den fælles sag stærk. 

• Vi ser også en stærk mulighed i at kunne tage sager op i fællesskab og sammen gå til fx ministre, skrive 
fælles debatindlæg, afholde fælles konferencer etc. 

• Vi ønsker at styrke samarbejdet imellem Autisme og Aspergerforeningen for Voksne, Landsforeningen 
Autisme og kredsene. Det kan fx ske gennem fælles fondsansøgninger, §18 midler, fælles 
arrangementer i samarbejde med kredsene etc. 

 

HB’s indstilling/kommentarer 
Forslaget er fremsat af HB, som indstiller, at forslaget bliver vedtaget.  
 
Forslaget kræver almindeligt flertal for at blive vedtaget. 
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Forslag 3, fremsat af Hovedbestyrelsen: 

”Foreningens sekretariat ledes af en direktør” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentation 
Forslaget bygger på to argumenter: 

1. For det første ønsker HB, at formandens rolle fremover bliver fokuseret mest muligt mod det politiske 
arbejde, både udadtil til alle foreningens eksterne interessenter og internt i forhold til de mange 
frivillige i kredsene.  

2. For det andet har HB et ønske om, at de faglige og administrative opgaver, som formanden nu løser, 
bliver løst af ansat personale, så viden og relationer til samarbejdspartnere i videst muligt omfang bliver 
oparbejdet i sekretariatet og dermed sikret ved skift af formand.  

 
HB’s indstilling/kommentarer 
Forslaget er fremsat af HB, som indstiller, at forslaget bliver vedtaget.  
Hvis forslaget vedtages, bliver sekretariatschef ændret til direktør, hvor det står i de nuværende vedtægter.  
 
Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget.  

  

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 
 
§ 7 Foreningens drift 
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres et sekretariat som ledes af en ansat sekretariatschef i tæt 
samarbejde med formanden.  
 
Hovedbestyrelsens referater, referat fra repræsentantskabsmødet, konstitueringsliste, reviderede vedtægter, 
årsberetning samt godkendt årsregnskab offentliggøres på Landsforeningens hjemmeside senest 1 måned efter 
afholdt repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.  

 

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne 
 

§ 7 Foreningens drift 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres et sekretariat, som ledes af en direktør i tæt samarbejde 

med formanden.  

Hovedbestyrelsens referater, referat fra repræsentantskabsmødet, konstitueringsliste, reviderede vedtægter, 

årsberetning samt godkendt årsregnskab offentliggøres på Landsforeningens hjemmeside senest 1 måned efter 

afholdt repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. 
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Forslag 4, fremsat af Hovedbestyrelsen: 

”Etablering af formandskab og præcisering af formandens rolle”  
 

I vedtægterne foreslås følgende §7 indsat i stedet for den nuværende §7. Bliver forslaget vedtaget, vil alle 

de efterfølgende paragrafnumre blive reguleret i konsekvens af, at der er indsat en ny §7. Forslaget skal 

KUN behandles, hvis forslag 1 om ansættelse af direktør bliver vedtaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne 
 
§7 Formandskabet 
Stk. 1. Formandskabet består af landsformanden og de 2 næstformænd.  
Stk. 2. Formandskabets opgaver er at være Autismeforeningens synlige politiske ledelse såvel 
internt som eksternt.  
 
Formandskabet varetager løbende politiske sager, herunder kommunikation og medier samt 
påvirkning af og dannelse af alliancer med interessenter.  
 
Formandskabet sikrer, at Hovedbestyrelsens beslutninger fører til handlinger – herunder i 
sekretariatet - som er i overensstemmelse med disse beslutninger.  
 
Stk. 3. Formandskabet har i samarbejde med den øvrige Hovedbestyrelse ansvaret for køb, salg og 
opførelse af ejendomme (jf. § 12 stk. 1).  
 
Stk. 4. Formandskabet udarbejder et dokument, som definerer funktioner og kompetencer for 
henholdsvis formand, næstformand og sekretariat. Dokumentet godkendes af Hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 5 Autismeforeningens formand arbejder på fuld tid. Hovedbestyrelsen/Repræsentantskabet 
fastsætter efter indstilling fra Hovedbestyrelsen honorarstørrelse, pensionsforhold, principper for 
regulering af honoraret, periode for betaling af honorar i tilfælde af landsformanden aftræder i 
utide eller ikke genvælges. Hovedbestyrelsens indstilling skal være kendt af alle, før fristen for 
opstilling udløber.  
 
Stk. 6. En nyvalgt landsformand modtager honorar fra den første i måneden efter valget.  
 
Stk. 7. Afgår landsformanden i utide på grund af lægeligt dokumenteret sygdom eller ved 
manglende genvalg, udbetales en fratrædelsesgodtgørelse svarende til tre måneders honorar.  
Ved fratrædelse til pension eller efterløn eller ved død udbetales en godtgørelse svarende til tre 
måneders honorar. 

 

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 
 
Der findes ikke noget i de nuværende vedtægter, der beskriver formandens vilkår samt formandskabets formelle 
status.  
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Argumentation 

Formålet er at sikre, at formandens ansættelsesvilkår er beskrevet, så kommende formænd er klar over, 

under hvilke vilkår de forventes af skulle arbejde. 

Etableringen af et formelt formandskab skal være med til at sikre, at foreningen i videst muligt omfang 

agerer rettidigt med stillingtagen, reaktion og handling i alle politiske sager, der vedrører foreningens virke. 

Når der er ansat en direktør, giver det mulighed for, at formanden fokuserer alle sine kræfter mod det 

politiske arbejde – udadtil og indadtil.  

Etableringen af et formandskab skal medvirke til, at de løbende beslutninger og håndteringer sker i 

formandskabet, sådan at HB kan fokusere sine kræfter på de mere overordnede og strategiske 

problemstillinger. Det vil også betyde, at HB mødes færre gange årligt end nu, hvor er er mindst et møde 

hver måned. 

 

HB’s indstilling/kommentarer 
Forslaget er fremsat af HB, som indstiller, at forslaget bliver vedtaget.  
 
Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget.  
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Forslag 5, fremsat af Hovedbestyrelsen: 

”De to næstformænd vælges direkte på repræsentantskabsmødet.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentation: 

Det er mere demokratisk, at det er repræsentantskabet, der vælger den samlede ledelse i foreningen. 

Bliver forslag 3 om etablering af et formelt formandskab besluttet, accentuerer det betydningen af, at det 

er repræsentantskabet, der vælger foreningens samlede demokratiske ledelse.  

Indstilling:  

HB indstiller, at forslaget bliver besluttet. 

Bliver forslaget vedtaget, effektueres det fra repræsentantskabsmødet i 2023. 

 

 

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 
 
§ 4 Repræsentantskabet 
 
4.9 
… 
 
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. 

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne 
 

§ 4 Repræsentantskabet 

4.9 

… 

7. I lige år: Valg af formand for Landsforeningen samt en næstformand. 

I ulige år: Valg af en næstformand 

8. Valg af Hovedbestyrelse: der vælges i lige år 4 repræsentanter og 1 suppleant, og i ulige år vælges 4 

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. 

 

 

    

8.  
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Forslag 6, fremsat af Hovedbestyrelsen: 

”Alle medlemmer af Hovedbestyrelsen er valgt for 3 år ad gangen.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne 
 
§4 Repræsentantskabet 

… 

4.9 

… 

7. Hvert 3. år: Valg af formand for Landsforeningen. Første gang i 2024. 

8. Valg af hovedbestyrelse: Der vælges henholdsvis 4, 3 og 3 repræsentanter årligt til 

Hovedbestyrelsen. Første gang i 2023, hvor der vælges 4 repræsentanter.  

Suppleanter vælges hvert år. 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. 

§6 Hovedbestyrelse  

Hovedbestyrelsen består af elleve direkte valgte medlemmer, hvoraf formanden for Landsforeningen 

udgør den ene. Ti hovedbestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter vælges af repræsentantskabet. 

Formanden vælges af repræsentantskabet. 

Alle medlemmer af Hovedbestyrelsen er valgt for 3 år ad gangen. 

Suppleanter vælges for et år ad gangen. 

 

 

 

  

 

Effektueres så AAV vælger deres HB-medlem på den næste generalforsamling og HB-medlemskabet, 

starter fra repræsentantskabsmødets afslutning 2023 og sidder til næste generalforsamling i AAV 

2024. Efterfølgende sidder AAV’s HB-medlem for 1 år ad gangen. 

S 

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 
 

§4 Repræsentantskabet 
 
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. 
 
§6 Hovedbestyrelse  
 
Hovedbestyrelsen består af elleve medlemmer, hvoraf formanden for Landsforeningen udgør den ene. Ti 
hovedbestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter vælges af repræsentantskabet. Formanden vælges af 

repræsentantskabet. 
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Argumentation 

Social- og handicapområdet er et af de vanskeligste og mest komplekse områder at beskæftige sig med. 

Lovgivningen er omfattende og problemstillingerne er komplekse. Det kræver tid at sætte sig ind i de 

forskellige områder. Især formandens funktion er meget omfattende. Ved at være valgt i tre år sikres bedre 

forudsætninger for at sætte sig ind i stoffet og skabe værdi for foreningen. Samtidig sikres en bedre og 

mere stabil kontinuitet med færre udskiftninger på de mest centrale positioner i foreningen.  

 
HB’s indstilling/kommentarer 
Forslaget er fremsat af HB, som indstiller, at forslaget bliver vedtaget.  

 

Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget.  
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Forslag 7, fremsat af Hovedbestyrelsen: 

”Landsforeningen Autisme supplerer sit navn med Autismeforeningen.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentation 

Foreningen bliver af stort set samtlige samarbejdspartnere – både internt og eksternt – omtalt som 

”Autismeforeningen.” En tilføjelse af Autismeforeningen vil samtidig betyde, at det er tydeligt, at 

foreningen arbejder for HELE spektret, uanset hvor man er placeret, om man er autist, pårørende, 

fagperson eller medlem, fordi man sympatiserer med sagen. I forvejen er vores hjemmeside og e-

mailadresser ”autismeforening.dk” Skriver man i søgefeltet ”autismeforeningen” kommer man også ind på 

foreningens hjemmeside.  

Navnetilføjelsen er i sin substans en tilpasning til den måde, som hovedparten af vores interessenter 

allerede nu omtaler foreningen.   

Det er således frit for den enkelte, hvad man vil kalde foreningen.  

 
HB’s indstilling/kommentarer 
Forslaget er fremsat af HB, som indstiller, at forslaget bliver vedtaget.  

 

Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget.  

 

 

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne 
 

§1 Navn og hjemsted.   
 

Stk.1. Foreningens navn er Landsforeningen Autisme - Autismeforeningen. 

Stk.2. Foreningens hjemsted er den kommune, hvor foreningens sekretariatet er beliggende. I øjeblikket 

er det Taastrup Kommune.   

Stk.3. Foreningen er medlem af/en del af paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer. 

 

 

 

  

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 
 
§1 Navn og hjemsted  
1.1. Navn og hjemsted  

Landsforeningens navn er »Landsforeningen Autisme.«  
1.2. Landsforeningens hjemsted er den kommune, hvor foreningens sekretariat til enhver tid er    
 hjemmehørende. 
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Forslag 8, fremsat af kreds Østjylland:  

”Forslag til vedtægtsændring vedr. Landsforeningens struktur” 
 

Kreds Østjylland ønsker at stille forslag om vedtægtsændring vedrørende landsforeningens struktur.  
Vi forslår følgende tilføjet i landsforeningens vedtægter § 8 og 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne 
 
“§ 8 Landsforeningens struktur  
Landsforeningens struktur, der skal tilstræbe at styrke det enkelte medlems indflydelse på alle 
niveauer på Landsforeningens politik og dennes udøvelse fastlægges således:  

• Landsforeningen er opdelt i et antal Kredse.  

• Et ønske opdeling/sammenlægning/ændring i en kreds kan først bringes for 
repræsentantskabet, efter dette har været behandlet og vedtaget på en ordinær eller en 
ekstraordinær generalforsamling i den eller de berørte kredse. Et ønske om 
opdeling/sammenlægning/ændring i en kreds skal derfor stilles som forslag eller som 
vedtægtsændringsforslag i de berørte kredse.  

• Ændring i antallet og opdelingen i og af Kredsene kan besluttes af Repræsentantskabet, 
efter det er vedtaget i kredsene.  

• Kredsene kan stifte Kommunalforeninger, der følger strukturreformens kommuneopdeling 
pr. 1.1.2007. Det er Kommunalforeningens opgave at sørge for at få indflydelse i 
handicapråd og uddeling af midler til området inden for egen kommune. 
Kommunalforeningen skal som minimum have 10 medlemmer og en bestyrelse bestående 
af mindst 3 medlemmer.  

• En kommunalforening kan først stiftes, efter dette har været behandlet og vedtaget på en 
ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling i den pågældende kreds. Et ønske om 
stiftelse af kommunalforening skal derfor stilles som forslag eller som 
vedtægtsændringsforslag i den pågældende kreds.  

• Medlemskab af Landsforeningen giver automatisk medlemskab af kreds- og 
kommunalforening. Vedtægter for Kreds og Kommunalforeninger kan fastsættes af 
hovedbestyrelsen ud fra en standardvedtægt. For Færøerne og Grønland gælder særlige 
regler, som aftales i samarbejde med Hovedbestyrelsen.  
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Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 

 
§8 Landsforeningens struktur  

• Landsforeningens struktur, der skal tilstræbe at styrke det enkelte medlems indflydelse på alle 
niveauer på Landsforeningens politik og dennes udøvelse, fastlægges således:  

• Landsforeningen er opdelt i et antal Kredse. Ændring i antallet og opdelingen i og af Kredsene kan 
besluttes af Repræsentantskabet.  

• Kredsene kan stifte Kommunalforeninger, der følger strukturreformens kommuneopdeling pr. 
1.1.2007. Det er Kommunalforeningens opgave at sørge for at få indflydelse i handicapråd og 
uddeling af midler til området inden for egen kommune. Kommunalforeningen skal som minimum 
have 10 medlemmer og en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer.  

• Medlemskab af Landsforeningen giver automatisk medlemskab af kreds- og kommunalforening. 
Vedtægter for Kreds og Kommunalforeninger kan fastsættes af hovedbestyrelsen ud fra en 
standardvedtægt. For Færøerne og Grønland gælder særlige regler, som aftales i samarbejde med 
Hovedbestyrelsen.  

 
 

 

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne 
 
§ 9 Kredse  

• Vedtægterne for Kredsene skal godkendes af Landsforeningens hovedbestyrelse for at have 
gyldighed.  

• Stiftelse af nye Kredse forudsætter godkendelse af Repræsentantskabet  

• Kredsene indsender senest 1 måned efter afholdt generalforsamling referat, årsberetning, 
konstituering liste over bestyrelse og repræsentanter, vedtægter samt godkendt årsregnskab 
til sekretariatet.  

• Hver kreds vælger på kredsens generalforsamling tre repræsentanter og op til tre 
suppleanter.  

• Landsforeningens Repræsentantskab træffer beslutning om geografisk opdeling af Kredsene.  

 
Kommunalforeninger  
I kommuner, hvor mere end 10 medlemmer ønsker at oprette en kommunalforening med egen 
bestyrelse, kan dette imødekommes, efter dette har været behandlet og vedtaget på en ordinær 
eller en ekstraordinær generalforsamling i den pågældende kreds. Et ønske om stiftelse af 
kommunalforening skal derfor stilles som forslag eller som vedtægtsændringsforslag i den 
pågældende kreds. Bestyrelsen består af mindst tre medlemmer. Kommuneforeningen har, efter 
aftale med kredsens bestyrelse, til opgave at forhandle spørgsmål vedr. handicapråd, tildeling af 
kommunale midler til frivilligt socialt arbejde og affødte spørgsmål deraf. Kredsen kan endvidere 
vælge at afgive forhandlingsretten på andre områder. Hvis et ønske om oprettelse ikke kan 
imødekommes, kan forespørgslen forelægges for HB, der derefter træffer afgørelse ud fra 
argumenter fra begge parter. ”  
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Argumentation 
Det fremgår af Landsforeningens vedtægter at: 
 
§8 ….at styrke det enkelte medlems indflydelse på alle niveauer på Landsforeningens politik og dennes 
udøvelse fastlægges ….  
 
Vi mener, det er mest hensigtsmæssigt, at medlemmerne i berørte kredse får mulighed for at få indflydelse 
på et forslag om opdeling/sammenlægning/ændring og stiftelse af kommunalforening i egen kreds.  
Det vil styrke demokratiet i landsforeningen og ude i kredsene, at en opdeling/sammenlægning/ændring i 
kredse samt stiftelse af kommunalforening skal stilles som forslag/vedtægtsændringsforslag i berørte 
kredse, så alle medlemmer bliver hørt - helt i tråd med landsforeningens vedtægt om strukturen, hvor det 
fremgår “ ..at styrke det enkelte medlems indflydelse på alle niveauer på Landsforeningens politik og 
dennes udøvelse..”  
Vi mener, alle medlemmer i en kreds skal have den mulighed for indflydelse, fremfor at enkelte 
medlemmer kan argumentere i repræsentantskabet, helt uden for de resterende med-kredsmedlemmers 
indflydelse.  
For at styrke alle medlemmers mulighed for indflydelse på alle niveauer, er det essentielt at få demokratiet 
helt ud til det enkelte kredsmedlem. Derfor bør det, på demokratisk vis, være i egen kreds, forslagsstillere 
argumenterer om opdeling/sammenlægning/ændring samt stiftelse af kommunalforening lokalt.  
Derfor henstiller vi til repræsentantskabet at styrke medlemsinddragelsen.  

 
HB’s indstilling/kommentarer 
HB indstiller, at forslaget forkastes, da forslaget har en demokratisk slagside, da kredsene bliver stillet over 
repræsentantskabets beslutninger. Repræsentantskabet er til enhver tid foreningens højeste myndighed. 
 
Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive godkendt.  

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 
 
§ 9 Kredse  

• Vedtægterne for Kredsene skal godkendes af Landsforeningens hovedbestyrelse for at have 
gyldighed.  

• Stiftelse af nye Kredse forudsætter godkendelse af Repræsentantskabet  

• Kredsene indsender senest 1 måned efter afholdt generalforsamling referat, årsberetning, 
konstituering liste over bestyrelse og repræsentanter, vedtægter samt godkendt årsregnskab til 
sekretariatet.  

• Hver kreds vælger på kredsens generalforsamling tre repræsentanter og op til tre suppleanter.  

• Landsforeningens Repræsentantskab træffer beslutning om geografisk opdeling af Kredsene.  
 
Kommunalforeninger  
I kommuner hvor mere end 10 medlemmer ønsker at oprette en kommunalforening med egen bestyrelse 
kan dette imødekommes. Bestyrelsen består af mindst tre medlemmer. Kommuneforeningen har, efter 
aftale med kredsens bestyrelse, til opgave at forhandle spørgsmål vedr. handicapråd, tildeling af kommunale 
midler til frivilligt socialt arbejde og affødte spørgsmål deraf. Kredsen kan endvidere vælge at afgive 
forhandlingsretten på andre områder. Hvis et ønske om oprettelse ikke kan imødekommes, kan 
forespørgslen forelægges for HB, der derefter træffer afgørelse ud fra argumenter fra begge parter.  
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Forslag 9, fremsat af kreds Vestegnen:  

”Strategiske beslutninger samt økonomiske disponeringer over 150.000 kr. 

skal besluttes af Hovedbestyrelsen.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne 
 
§ 7 Foreningens drift  
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres et sekretariat som ledes af en ansat 
sekretariatschef i tæt samarbejde med formanden.  
Hovedbestyrelsens referater, referat fra repræsentantskabsmødet, konstitueringsliste, reviderede 
vedtægter, årsberetning samt godkendt årsregnskab offentliggøres på Landsforeningens  
hjemmeside senest 1 måned efter afholdt repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen kan nedsætte 
et forretningsudvalg.  
Beslutninger af strategisk betydning for Landsforeningen skal forelægges og vedtages af 
hovedbestyrelsen.  
 
§ 10 Tegningsbestemmelser og hæftelse  
Landsforeningen tegnes af formanden for Landsforeningen og et medlem af  
hovedbestyrelsen.  
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes Landsforeningen af syv af 
hovedbestyrelsens medlemmer.  
For Landsforeningen hæfter alene Landsforeningens egen formue. Klausuler på gaver skal 
respekteres. HB kan meddele Prokura til sekretariatschef og økonomimedarbejder i foreningen, så de 
kan tegne foreningen i sager op til 150.000 kroner. Økonomiske disponeringer over 150.000 kr. skal 
besluttes af Hovedbestyrelsen. 
Landsforeningen Autisme har en selvstændig ungdomsorganisation; Autisme Ungdom. 

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 

 
§ 7 Foreningens drift  
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres et sekretariat som ledes af en ansat sekretariatschef i tæt 
samarbejde med formanden.  
Hovedbestyrelsens referater, referat fra repræsentantskabsmødet, konstitueringsliste, reviderede 
vedtægter, årsberetning samt godkendt årsregnskab offentliggøres på Landsforeningens  
hjemmeside senest 1 måned efter afholdt repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen kan nedsætte et 
forretningsudvalg. 
 
§ 10 Tegningsbestemmelser og hæftelse  
Landsforeningen tegnes af formanden for Landsforeningen og et medlem af  
Hovedbestyrelsen.  
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes Landsforeningen af syv af 
hovedbestyrelsens medlemmer.  
For Landsforeningen hæfter alene Landsforeningens egen formue. Klausuler på gaver skal respekteres. HB 
kan meddele Prokura til sekretariatschef og økonomimedarbejder i foreningen, så de kan tegne foreningen i 
sager op til 150.000 kroner.  
Landsforeningen Autisme har en selvstændig ungdomsorganisation; Autisme Ungdom. 
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Argumentation  
Man sikrer sig at beslutninger af strategisk betydning er bedst muligt forankret i foreningen gennem det 
repræsentative demokrati samt at foreningen ved disponeringer over 150.000 kr. tegnes af mere end 
formand, samt ét medlem af HB - også når det handler om andet en køb og salg af ejendomme samt 
optagelser af lån.  
I foreningssammenhæng er det helt normalt at have en øvre beløbsgrænse som en formand sammen med 
et andet medlem kan tegne foreningen for. I de nuværende vedtægter giver man formanden og ét HB- 
medlem meget vidtgående beføjelser til at træffe økonomiske beslutninger, da der ikke er nogen øvre 
grænse. Ved vedtagelse i HB er der flere mennesker, der skal tage et ansvar for økonomiske beslutninger.  
Det er altid en vurdering hvad der er en strategisk beslutning. Men en sådan vedtægt er med til at sikre 
involvering af hovedbestyrelsen i vigtige beslutninger. Det kan fx være opsigelser eller indgåelse af 
samarbejdspartnere.  
 

HB’s indstilling/kommentarer 
Tegningen af foreningen sker allerede nu, som beskrevet i forslaget.  
HB’s indstilling er, at formandens prokuragrænse skal være på 50.000 kr. og at dette beløb skrives ind i 
vedtægterne under §10.  
 
Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive godkendt.  
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Forslag 10, fremsat af kreds Vestsjælland:  

”Kredsene modtager 100 kr. pr. medlem, uanset medlemsstatus.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentation 

Kredsene skal fremover modtage kr. 100,00 pr. medlem, uanset om medlemmet har status som forældre, 

pårørende, bruger, fagperson, institution eller andet.  

Baggrund for forslaget: På nuværende tidspunkt modtager kredsene alene kr. 100,00 pr. medlem der er 

registreret som forælder. De resterende medlemsgrupper har fuldstændig samme rettigheder og adgang til 

tilbud i kredsene som de forældre, dog uden at kredsene modtager ”betaling” for denne gruppe 

medlemmer. I kredsene opleves en stigende deltagelse i vores arrangementer af f.eks. fagpersoner og 

institutioner, og ofte i større grupper. Det er selvfølgelig dejligt med den øgede opbakning til vores arbejde 

i kredsene, men økonomien i form af kredskontingent til at servicere også disse medlemmer bør følge med. 

Det samme gør sig gældende for brugergruppen. Denne gruppe er i vækst, og har fuldt medlemskab i både 

AAV, og LA, hvor de er tilknyttet deres kredsforeninger. Vi ønsker brugerne meget velkomne og har i øvrigt 

et øget fokus på særlige arrangementer rettet mod brugerne, ligesom de er repræsenteret i vores 

bestyrelser. Det er ved at være tid at kredsene under LA modtager midler til at servicere alle 

medlemsgrupperne, tilgangen med kun at modtage kontingentmidler for pårørende tilhører tiden hvor LA 

var en forening alene for pårørende. Forslaget stilles uafhængigt af samarbejdsaftale mellem LA og AAV. 

 

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne 
 
§ 3 Medlemmer og kontingenter 
… 
3.8.    
Kredsene skal fremover modtage 100 kr. pr. medlem, uanset om medlemmet har status som forældre, 
pårørende, bruger, fagperson, institution eller andet. 
 
 
 
 
 
 

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 
 
§ 3  Medlemmer og kontingenter  
… 
3.8.  
Repræsentantskabet fastsætter på det årlige repræsentantskabsmøde kontingenter og fordelingen af disse 
mellem kredsene og Landsforeningen Autisme. 
… 
3.11. 
Repræsentantskabet fastsætter desuden kontingent for virksomhedsmedlemsskab, herunder skole- bo- og 
aktivitetssteder; disse kan deltage i repræsentantskabet uden at være valgbare, men med taleret. 
 

 



Side 21 af 34 
 

HB’s indstilling/kommentarer 
Forslaget er unødvendigt og bør trækkes af forslagsstilleren, da kontingentbetalinger til kredsene allerede i 

dag fastlægges på baggrund af samtlige medlemmer – uanset medlemstype – i den pågældende kreds. 

Eneste undtagelse for dette princip er medlemmer, der både er medlem af Landsforeningen Autisme og 

Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne samt BUM-medlemmer (Børne- og Ungdoms Medlemmer.) 

En række HB-medlemmer fremsætter et forslag (forslag nr. 15), der skal sikre kredsene det samme 

kontingent for dobbeltmedlemmer, som for alle andre medlemstyper. 

 

Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive godkendt.  
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Forslag 11, fremsat af kreds Midtsjælland:  

”Den demokratiske indsats skal tydeliggøres.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentation 

Demokrati, indflydelse og klar information 

Vi er en splittet forening og det ødelægger foreningen! Lige meget hvem der sidder ved roret, vil den anden 

del af foreningen have mistillid til ledelsen. Løsningen kunne være at brede demokratiet ud, øge 

indflydelsen og gøre organisationen gennemsigtig ved at øge informationsstrømmen i foreningen. 

Det er ikke nok at opbygge en demokratisk mulighed i § 8, hvis foreningen ikke har det i sit formål og 

efterlever det. Der skal derfor mere fokus på den demokratiske indsats. Vi skal nævne den demokratiske 

fordring i vedtægternes formål. Flere forhold skal sættes til afstemning på kredsenes generalforsamlinger. 

Medlemmerne skal gøre en forskel ved at komme på kredsenes generalforsamlinger og de skal mærke 

ejerskabet og indflydelsen. Vi skal sikre demokratiet i kredsen. Dette gør vi bl.a. ved, at det både er kredsen 

og repræsentantskabet, der skal godkende en opdeling. 

HB’s indstilling/kommentarer 

HB indstiller, at forslaget forkastes, da foreningen i hele sit virke er demokratisk opbygget og styret. Det 

betyder, at de eksempler, der er fremført i argumentationen, allerede er dag er mulige at gennemføre, 

uden at det indebærer en vedtægtsændring. 

Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive godkendt.  

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne 
 
§ 2 Formål  
… 
2.3.    

Formålet opfyldes gennem demokratisk virke ved: Landsforeningen Autisme arbejder for at støtte 

autistiske mennesker og deres pårørende alle steder de færdes og måtte have behov. Foreningen 

arbejder for at alle autistiske mennesker oplever sig som en værdifuld del af samfundet og gives de 

bedst mulige betingelser for et trygt og værdigt liv. 

 
 
 
 
 
 

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 
 
§ 2 Formål   
… 
2.3.  

Formålet opfyldes ved: Landsforeningen Autisme arbejder for at støtte autistiske mennesker og deres 

pårørende alle steder de færdes og måtte have behov. Foreningen arbejder for 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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Forslag 12a og 12b, fremsat af kreds Midtsjælland:  

”Sikring af demokratiet i kredsene.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentation 

Der er ikke medsendt nogen argumentation fra forslagsstilleren.  

 

HB’s indstilling/kommentarer 

HB indstiller, at forslaget forkastes, da der ikke foreligger en beskrivelse af, hvordan kredsene skal 

involveres. 

 

Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive godkendt.  
 

 

 

 

 

 

Forslag 12a til NY ordlyd i vedtægterne 
 
§8 Landsforeningens struktur  

• Landsforeningens struktur, der skal tilstræbe at styrke det enkelte medlems indflydelse på 

alle niveauer på Landsforeningens politik og dennes udøvelse, fastlægges således:  

• Landsforeningen er opdelt i et antal Kredse. Ændring i antallet og opdelingen i og af 

Kredsene skal besluttes af Repræsentantskabet og de involverede kredse i forening. 

 

 
 
 
 
 

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 
 
§8 Landsforeningens struktur  

• Landsforeningens struktur, der skal tilstræbe at styrke det enkelte medlems indflydelse på 

alle niveauer på Landsforeningens politik og dennes udøvelse, fastlægges således:  

• Landsforeningen er opdelt i et antal Kredse. Ændring i antallet og opdelingen i og af Kredsene 

kan besluttes af Repræsentantskabet. 
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Argumentation 

Der er ikke medsendt nogen argumentation fra forslagsstilleren. 

 

HB’s indstilling/kommentarer 

HB indstiller, at forslaget forkastes, da det er uklart, hvordan HB sikrer sig repræsentantskabets opbakning.  

 

Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive godkendt.  
 

 

 

 

 

 

Forslag 12b til NY ordlyd i vedtægterne 
 
§ 4 Repræsentantskabet  

4.1. Repræsentantskabet er Landsforeningen Autismes højeste myndighed.  

4.2. Gennem repræsentantskabet har kredsene indflydelse på foreningens virke. Det er 

repræsentantskabet, der vedtager retning og rammer for foreningens virke. Bestyrelsen er 

underlagt repræsentantskabets beslutninger og skal sikre sig repræsentantskabets opbakning.  

 

 
 
 
 
 

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 
 
§ 4 Repræsentantskabet  

4.1. Repræsentantskabet er Landsforeningen Autismes højeste myndighed.  
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Forslag 13, fremsat af kreds Midtsjælland:  

”Foreningen skal være transparent og informativ:” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentation 

Der er ikke medsendt nogen argumentation fra forslagsstilleren. 

 

HB’s indstilling/kommentarer 

Det er for HB uklart, hvad der menes med teksten. Vedtages forslaget i den fremsatte ordlyd, er 

konsekvensen, at alle beslutninger og handlinger fra kredse og kommuneforeningerne skal godkendes af 

HB, da HB iflg. forslaget har ansvaret for at formidle foreningens beslutninger (altså også beslutninger 

truffet i kredse og kommuneforeninger) til medlemmerne.  

HB indstiller, at forslaget ikke vedtages i den foreliggende ordlyd. 

 

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne 

 

§ 7 Foreningens drift  

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres et sekretariat som ledes af en ansat 

sekretariatschef i tæt samarbejde med formanden. 

Hovedbestyrelsens referater, referat fra repræsentantskabsmødet, konstitueringsliste, reviderede 

vedtægter, årsberetning samt godkendt årsregnskab offentliggøres på Landsforeningens 

hjemmeside senest 1 måned efter afholdt repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen kan 

nedsætte et forretningsudvalg. 

Det er hovedbestyrelsens ansvar at formidle foreningens beslutninger til alle medlemmer, så 

foreningen bliver så gennemsigtig som overhovedet muligt. 

 

 
 
 
 
 

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 

 
§ 7 Foreningens drift  

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres et sekretariat som ledes af en ansat 

sekretariatschef i tæt samarbejde med formanden. 

Hovedbestyrelsens referater, referat fra repræsentantskabsmødet, konstitueringsliste, reviderede 

vedtægter, årsberetning samt godkendt årsregnskab offentliggøres på Landsforeningens hjemmeside 

senest 1 måned efter afholdt repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen kan nedsætte et 

forretningsudvalg. 
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Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive godkendt.  

Forslag 14, fremsat af Felix Munch, HB-medlem:  

”Alle afstemninger på repræsentantskabsmødet skal være åbne.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentation 

Som det er nu, er der et brud i åbenhed og demokratisk gennemsigtighed, idet man som medlem ikke ved, 

hvad ens repræsentant stemmer. Det er heller ikke muligt at åbne dialog mellem uenige parter og 

perspektiver, når vi ikke ved, hvem der stemmer på hvad. 

Forslag til NY ordlyd 

§ 4 Repræsentantskabsmødet  

… 

4.3. 

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af repræsentantskabets 
medlemmer er til stede.  

• Hver repræsentant har 1 stemme.  
• Alle afstemninger på Repræsentantskabsmødet er åbne. Eller - hvis den første ordlyd bliver 

forkastet:  
• Alle afstemninger, ud over personvalg, er åbne afstemninger. 
• Suppleanter har alene stemmeret, når suppleanten møder i stedet for en valgt 

repræsentant.  
• Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.  
• Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer og for offentligheden. Alle 

medlemmer har taleret på repræsentantskabsmødet.  
 
 

 
 
 
 
 

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 
 
§ 4 Repræsentantskabsmødet  

… 

4.3. 

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af repræsentantskabets medlemmer 
er til stede.  

• Hver repræsentant har 1 stemme.  
• Suppleanter har alene stemmeret, når suppleanten møder i stedet for en valgt repræsentant.  
• Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.  
• Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer og for offentligheden. Alle medlemmer 

har taleret på repræsentantskabsmødet.  
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HB’s indstilling/kommentarer 

HB anbefaler, at forslaget om at alle afstemninger, ud over personvalg, er åbne afstemninger vedtages. 

Vedtages forslaget, vil det gælde fra 2023. 

Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive godkendt.  

  



Side 28 af 34 
 

Forslag 15, fremsat af syv HB-medlemmer:  

”Kredsene modtager 100 kr. pr. medlem uanset dobbeltmedlemskab.”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentation 

Forslaget er betinget af, at den foreslåede samarbejdsaftale mellem Autisme- og Aspergerforeningen for 

Voksne og Landsforeningen Autisme bliver godkendt. 

 

Der foreslås at kredsene modtager 100,- pr. medlem, som har dobbeltmedlemskab i AAV og LA. 

Som det er i dag, er der ingen kontingentpenge til kredsene for de medlemmer som både er medlem af 

AAV og af LA.  

Vi har et stort ønske om samarbejde mellem de 2 foreninger. Derfor foreslår vi at kredsene kompenseres 

for deres arbejde med dobbeltmedlemskaberne, og får samme beløb for dobbeltmedlemskaber som 

enkeltmedlemskaber. 

 

Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne modtager halvdelen af dobbeltmedlemmernes kontingent. 

Kredsene modtager samme kontingent for dobbeltmedlemmerne som for medlemmer med 

enkeltmedlemskab. 

 

Landsforeningen Autisme modtager et mindre beløb pr. dobbeltmedlem som for medlemmer med 

enkeltmedlemskab. 

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne 
 
§ 3 Medlemmer og kontingenter 
… 
3.8.    
Kredsene modtager 100 kr. pr. medlem, uanset om medlemmet har status som forældre, pårørende, 
bruger, fagperson, institution, dobbeltmedlem eller andet. 
 
 
 
 
 
 

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 

 
§ 3  Medlemmer og kontingenter  
… 
3.8.  
Repræsentantskabet fastsætter på det årlige repræsentantskabsmøde kontingenter og fordelingen af disse 
mellem kredsene og Landsforeningen Autisme. 
… 
3.11. 
Repræsentantskabet fastsætter desuden kontingent for virksomhedsmedlemsskab, herunder skole- bo- og 
aktivitetssteder; disse kan deltage i repræsentantskabet uden at være valgbare, men med taleret. 
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AAV og LA dobbeltmedlemskab kontingent kr. 350.- 

Overførsel til AAV   kr. 175,- 

Overførsel til Kredse   kr. 100,- 

Overførsel til Fælles LA pr. medlem  kr.   75,- 

Konsekvens i Landsforeningen Autisme årsregnskab: 

Fælleskassen i LA modtager (ca.) 1300 x 100,- færre kontingentkroner pr medlem med 

dobbeltmedlemskab. På nuværende tidspunkt svarer det til ca. kr. 130.000, - pr. år. 

Det vil kunne ses i budgettet, hvor forslaget er indregnet. 

 

Forslagsstillere: 

Kathe Johansen - Formand 

Tinja Vandmose - Næstformand 

Dorte Schandorph Jensen – Næstformand 

Kirstin Eliasen, Medlem af HB 

Susanne Christensen, Medlem af HB 

Marije Jacobsen, Medlem af HB 

Tina Sølling, Medlem af HB 

 

HB’s indstilling/kommentarer 

HB indstiller, at forslaget vedtages.  

 

Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive godkendt.  
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Forslag 16, fremsat af Hovedbestyrelsen:  

”Formand og næstformand ændres til forperson og næstforperson.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til NY ordlyd i vedtægterne 
 
§ 4 Repræsentantskabet 
… 
4.9.    
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere. Godkendelse af forretningsorden.  
2. Forpersonens beretning til godkendelse.  
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse, herunder oversigt over fonde.  
4. Forpersonen fremlægger Hovedbestyrelsens forslag til det kommende års aktiviteter,  
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag  
6. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter:  

i. Medlemskab.  
ii. Medlemskab under 18 år.  
iii. Virksomhedsmedlemskab, herunder skole-, bo- og aktivitetssteder.  

7. I lige år: Valg af forperson for Landsforeningen  
 
§ 6 Hovedbestyrelse  
Hovedbestyrelsen består af elleve medlemmer, hvoraf forpersonen for Landsforeningen udgør 
den ene.  
Ti hovedbestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter vælges af repræsentantskabet. 
Forpersonen vælges af repræsentantskabet.  
Alle medlemmer af Landsforeningen, er valgbare til hovedbestyrelsen.  
Fastansatte medarbejdere i sekretariatet eller i fonde, som Landsforeningen Autisme forvalter 
eller har som datterselskaber, kan ikke vælges til Hovedbestyrelsen, men kun til 
kredsbestyrelser. Forpersonen er undtaget. Genvalg kan finde sted. 
 
 
§ 7 Foreningens drift  
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres et sekretariat som ledes af en ansat 
sekretariatschef i tæt samarbejde med forpersonen. 
 
§ 10 Tegningsbestemmelser og hæftelse  
Landsforeningen tegnes af forpersonen for Landsforeningen og et medlem af  
hovedbestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes 
Landsforeningen af syv af hovedbestyrelsens medlemmer. 
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Argumentation 

Forperson vinder mere og mere indpas som en kønsneutral betegnelse. Landsforeningen Autisme bør – 

som efterhånden langt de fleste foreninger m.v. – anvende denne neutrale betegnelse for sin øverste 

politiske ledelse. 

HB’s indstilling/kommentarer 
Forslaget er fremsat af HB, som indstiller, at forslaget bliver vedtaget.   
 

Forslaget er en ændring er foreningens nuværende vedtægter og kræver 2/3 flertal for at blive godkendt.  

 

Den NUVÆRENDE ordlyd i vedtægterne 

 
§ 4 Repræsentantskabet 
… 
4.9.    
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:  

i. Medlemskab.  
ii. Medlemskab under 18 år.  
iii. Virksomhedsmedlemskab, herunder skole-, bo- og aktivitetssteder.  

7. I lige år: Valg af formand for Landsforeningen  
 
§ 6 Hovedbestyrelse  
Hovedbestyrelsen består af elleve medlemmer, hvoraf formanden for Landsforeningen udgør den ene.  
Ti hovedbestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter vælges af repræsentantskabet. Formanden vælges af 
repræsentantskabet.  
Alle medlemmer af Landsforeningen, er valgbare til hovedbestyrelsen.  
Fastansatte medarbejdere i sekretariatet eller i fonde, som Landsforeningen Autisme forvalter eller har 
som datterselskaber, kan ikke vælges til Hovedbestyrelsen, men kun til kredsbestyrelser. Formanden er 
undtaget. Genvalg kan finde sted. 
 
 
§ 7 Foreningens drift  
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres et sekretariat som ledes af en ansat sekretariatschef i 
tæt samarbejde med formanden. 
 
§ 10 Tegningsbestemmelser og hæftelse  
Landsforeningen tegnes af formanden for Landsforeningen og et medlem af  
hovedbestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes 
Landsforeningen af syv af hovedbestyrelsens medlemmer. 
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Forslag 17, fremsat af Malene Adler som medlem af foreningen: 

”Eksemplarisk sag baner vejen for bedre retspraksis via fokus på 

retssikkerhed.” 
 

Forslaget er ikke vedtægtsbestemt, men fremsættes som forslag til et arbejdspunkt.  

 
Jeg søger Repræsentantskabet 2022 om at stemme dette forslag ind som arbejdspunkt. Jeg ønsker at 
projektet bliver grundigt behandlet for at kortlægge, hvilke muligheder der er for at LA kan udarbejde en 
projekt-plan på sigt ved at tage eksemplariske sager op der har principiel betydning for store grupper af 
vores medlemmer.  
 
LA sætter projektets emne som fokusområde og etablerer kontakt til fagprofessionelle i området af jura og 
laver en dagsorden, som LA arbejder med og har afsat ressourcer, så LA kan arbejde med principielle sager.  
LA kan udvælge en principiel sag der har betydning for mange medlemmer, og føre sagen helt til dørs (der 
var tidligere advokatfirmaer som ville føre pro bono sager for os – dette undersøges først).  
 
Eksemplarisk sag, repræsentativ sag til LA-advokat - døråbner og referencepunkt for andre  
Én case er øjenåbner/forklaring, forhåbentligt med påvirket retspraksis i kommune-landskabet. Sætte fokus 
på retssikkerhed ved at gennemgå en sag detaljeret og bistå medlemmet med at køre sagen.  
I skrivende stund til deadline (17.9.22) for forslag til Repræsentantskabet 2022 har jeg et møde med en 
advokat i begyndelsen af oktober og har rakt ud til flere juridiske kompetencer/organisationer for at se, om 
der kan etableres samarbejde til gavn for LA med fokus på bedre retspraksis.  
Ideen er at fremlægge en mere konkret ramme, som Hovedbestyrelsen kan tage stilling til om det er muligt 
at afprøve. Målet kan også være at arbejde videre med ideen, som endeligt kan godkendes på 
Repræsentantskabsmøde 2023.  
 
Formål:  
Alle sager der handler om autisme skal behandles på korrekte præmisser (via relevant specialiseret viden) 
og ud fra korrekt og gældende lovgivning uanset sektor/område.  
Alle mennesker med autisme skal have en rimelig, faglig og korrekt sagsbehandling.  
Alle autisters retssikkerhed skal styrkes – for det er den desværre langt fra i dag. Mange sagsforløb 
behandles ud fra ikke-opdateret/eksisterende autisme-faglig viden, borger/pårørendes udsagn og høringer 
negligeres og fortolkes og forstås på neurotypiske vilkår og køres ofte af sporet pga. Manglende korrekte og 
relevante lovgivninger. Sager druknes og bombes og trækker ud, alt mens fokuspersonen muligvis får det 
værre og venter på rette hjælp (hvad enten det er udredning, 
institutionsplads/skoletilbud/ungdomstilbud/bosted/job med hensyn til særlige behov/hjælp til 
selvforståelse, sendiagnosticerede efterlades til tilfældigheder og ingenting/senior-
problematikker/sundhedssystemet. Formålet er IKKE primært at hjælpe den person/families sag der bliver 
udvalgt, men at få ændret retspraksis/belyst uhensigsmæssigheder/lovbrud på en måde, så sagens udfald 
kommer flest mulige medlemmer til gode.  
 
Idé: LA-advokat fører én sag helt til dørs - hele vejen!  
At udvælge en ‘klassisk’ sag med velkendt problematik. Hvis en arbejdsplan udarbejdes vil det hér fremgå, 
hvilke centrale emner der er prioriteret. Det kan være alt fra botilbud til småbørn,  
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tvangsfjernelser, vejen til udredning eller hjælpemidler og pædagogiske/fysiologiske interventioner eller 
hjælp til uddannelse og arbejdsmarkedet.  
Få fælles LA-advokat på til at køre sagen for medlem. Kvalificere sagens udkast ved at få advokat på i 
processen. Sagens frløb danner grobund for artikler og henvendelser til myndigheder mm og kan køres som 
en kampagne.  
Advokaten er partsrepræsentant eller vejleder skal hjælpe med at sikre, at fokuspersonen får den rette 
hjælp i den givne situation, som er relevant og burde være til rådighed qua serviceloven om 
handicapkompenserende hjælp og jf. Handicapkonventionens ordlyd. Dansk lovgivning foreskriver at folk 
med handicap skal kompenseres så de på rimelige vilkåer er sammenlignelige med andre på ‘deres alder’/i 
deres situation.  
 
Én stærk sag baner vejen for alle lignende sager (eksemplarisk princip)  
Ved at udvælge én sag og sætte alt ind på dén, kan vi sikre os et kendt eksemplarisk eksempel på en 
tendens vi ser og kender til i LA.  
Én sag kan gøres velkendt ved beskrivelser (artikler, omtale, mediedækning, SoMe o.lign.) og blive en AHA-
oplevelse hos politikere, forvaltningsfolk/fagprofessionelle på området, borgere og pårørende.  
Vores fokus er ikke at redde én (heldig) borger/familie, men at belyse en velkendt problematik ved at 
forklare detaljeret én sag.  
 
Resultat – for den enkelt og resten af strømmen af sammenlignelige sager  
Fokuspersonen får den korrekte og rimelige handicapkompenserende hjælp.  
Ved at få kørt en sag frem i offentligheden og folde den ud, håber vi at kunne påvirke hverdags-retspraksis, 
som kredsene/LA alt for ofte hører går helt skævt og kan være uoverskuelig at bekæmpe og få rettet op på 
for den enkelte borger/pårørende.  
 
Hvordan – rent praktisk; indsamle, kriterier/udvælge/forløb  
Fx kan vi liste fem politiske budskaber, som LA allerede har udvalgt at sætte fokus på. På den måde lave en 
“stige-konstruktion”, der kan køre parallelt med de igangværende fokusområder. Og dog som to separate 
lodrette ‘pinde’/emner, hvor der kan drages paralleller.  
Medlemmerne kan sende en sag ind og beskrive problematikken.  
Et udvalg kan gennemgå sagerne, kategorisere dem og vælge én af dem, som grundlæggende er dækkende 
for de problematikker vi i forvejen har kategoriseret under fokus-emner. Udvalg kan bestå af 1-2 
repræsentanter fra HB og ledelsen og 1-2-3 frivillige fra kredsene og 2-3-4 fagpersoner der er villige til at 
samarbejde med LA om dette forsøgsprojekt.  
Udarbejde en liste med kriterier. Identificere et kvalificeret bud på sag. I tilfælde af at der er flere der på 
lige vis matcher trækker vi simpelthen lod. Det skal være lige meget hvilken region sagen bor i. Det er 
essensen der skal bære forløbet.  
 
Finansiering  
Det er åbenbart svært at søge fondsmidler til specifikt juridiske sager mod det kommunale system. Kan 
man omformulere det og sige at det handler om videndeling og formidling af specifik og generelt 
nødvendig viden på området? (Alle autister og pårørende har bedre odds med en smule udvalgt og grundig 
viden om jura på området).  
Kan vi omformulere projektet, kan vi trække midler fra ‘LA’, som kan søge om midler til andre 
igangværende opgaver/projekter?  
Crowdfunde? Hvilke puljer/fonde/aktører på området kan have ‘glæde’ af at bidrage, lige som reklame. Kan 
vi bedre fag-organisationer om at støtte sagen?  
Jeg har et møde med en advokat, som umiddelbart er interesseret. Flere er kontaktet og håber at kunne 
etablere noget samarbejde og fag-support. Måske realistisk at delfinansiere kombineret med pro bono eller 
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meget billig pris. Finansiering er en del af undersøgelses-processen forud for endelig godkendelse til 
gennemførelse af projektet.  
 
Marketing – Side-bonus: hvad får LA og andre LA-medlemmer ud af én stærk sag  
LA faciliterer et ‘panel’ som arbejder for sagen, men den bærende kraft ligger i sekretariatet for at sikre 
stabilitet og ressourcer. Advokat eller gruppe af halv/hel-frivillige juridiske aktører. LA kører 
historier/artikler. Debatindlæg. Medieomtale. Henvendelser og materiale i samarbejdet mellem LA og 
myndigheder og politisk arbejde.  
LA kan hjælpe med at publicere (egen hjemmeside) og så etablerer vi et helt netværk af 
frivillige/medlemmer der vil dele... så vi kan vække en storm.  
 
Alle kredse og enkelt-frivillige og individuelle medlemmer (og potentielle medlemmer) får glæde af at der 
nu er en velkendt sag, som man kan referere til for at forklare dén sag, som man lige selv står 
med/hjælper med.  
 
Jeg er i sidste øjeblik med forslaget og der mangler mange detaljer. Hvis HB/ledelsen har spørgsmål og 
ønsker noget uddybet eller forklaret, så skriv eller ring gerne.  
Jeg håber, at Repræsentantskabet kan bakke op om at fortsætte det kortlæggende arbejde og indkredse 
realistiske rammer for et sådant forsøgsprojekt.  
 

HB’s indstilling/kommentarer 
HB indstiller, at det besluttes, at HB arbejder videre med ideen i samarbejde med Malene.  
 
Forslaget kræver almindeligt flertal for at blive vedtaget. 


