Vedtekter for Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag
fylkeslag
§ 1 Navn
Organisasjonens navn er Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag. Som
offisiell forkortelse brukes AiN, Sør-Trøndelag fylkeslag.

§ 2 Visjon
AiN sin visjon er:
Varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.

§ 3 Verdigrunnlag
AiN baserer sin aktivitet på FNs menneskerettserklæring og FN-konvensjonen for
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
Dette innebærer at personer med ASD skal få tjenester som er:
●
●
●
●

helhetlige
langsiktige
individuelt tilrettelagte
og som legger vekt på kontinuitet

Tjenestene må omfatte alle livsarenaer og livsfaser, og ta utgangspunkt i den enkeltes
interesser og behov.
AiN er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet.

§ 4 Formål
Lokallaget (fylkeslaget) skal følge vedtektene til Autismeforeningen i Norge.
AiN er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose (ASD), foreldre
og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte.

Lokallagets formål er å drive:
● Medlemsrettet arbeid for å bidra til å skape treffpunkt, nettverk og aktivitet for
personer med ASD og deres familier.
● Interessepolitikk for å oppnå likeverdig deltakelse i samfunnet for personer med
ASD og deres familier.
● Likepersonsarbeid for å bidra til hverdagsmestring og forebygge psykiske
tilleggsvansker
● Opplysningsarbeid, for å øke samfunnets kunnskap, forståelse og aksept for
personer med ASD.

§ 5 Medlemskap
Medlemmer av Autismeforeningen i Norge er automatisk medlemmer av lokallaget der
de bor.

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet er lokallagets høyeste organ.
Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av mars.
Saker som medlemmer ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, må være styret i hende
minst 6 uker før møtet.
Styret innkaller til årsmøtet skriftlig med minst 2 ukers varsel. Med innkallingen følger en
fullstendig saksliste.
§ 6.1 Deltakelse, talerett, forslagsrett og stemmerett
Alle har rett til å møte på årsmøtet. Lokallaget kan kreve påmelding fra deltakerne.
Alle med gyldig medlemskap har talerett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet.
§ 6.2 Dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
● Konstituering, herunder
○ Valg av møteleder
○ Valg av protokollfører
○ Valg av 2 stemmeberettigede til å underskrive protokollen
○ Godkjenning av innkalling
○ Godkjenning av saksliste og dagsorden
○ Valg av tellekorps på 2 deltagere
● Årsmelding for foregående år
● Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12 foregående år.
● Budsjett for inneværende år

● Innkomne saker fra medlemmer som foreligger på sakslisten
● Valg
Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når et flertall av styret eller minst 1/3 av
medlemmene finner det nødvendig. Innkalling skal foregå skriftlig med minst 14 dagers
varsel. Kun de sakene som er spesifisert i innkallingen kan behandles.
§ 6.3 Valg
Årsmøtet skal velge:
● Leder
● Styre
● 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor
● Valgkomite
§ 6.4 Valgkomite
Valgkomiteen skal bestå av 2-3 personer. Valgkomiteen skal arbeide i tråd med
gjeldende vedtekter og forskrifter.
§ 6.5 Nominasjoner
Kandidater til verv i lokallaget må ha gyldig medlemskap i foreningen.
Alle kandidater skal ha sagt seg villige til å ta tillitsverv.
Årsmøtet kan legge frem benkeforslag til kandidater.
Ved benkeforslag kreves det at det foreligger skriftlig erklæring fra kandidatene om at
denne er villig til å ta vervet, dersom vedkommende ikke er tilstede og kan bekrefte
dette.
§ 6.6 Protokoll
Kopi av underskrevet protokoll skal sendes til administrasjonen i AiN etter årsmøtet
sammen med årsmelding, regnskap og budsjett.

§ 7 Styret
Lokallaget ledes av et styre bestående av:
● Leder
● minst 4 styremedlemmer
● minst 2 varamedlemmer.
Leder og styremedlemmer har stemmerett på styremøter. Ved frafall fra
styremedlemmer kan varamedlemmer erstatte styremedlemmer.

Leder og flertallet i styret må være foreldre, pårørende eller selv ha diagnose innen
autismespekteret. For å bli valgt til leder i lokallaget bør vedkommende kandidat ha
sittet minst en periode i styret.
Leder velges for 1 år om gangen.
Styremedlemmer velges for 2 år om gangen slik at omtrent halvparten er på valg
samtidig.
Varamedlemmene velges for 1 år om gangen.
Revisorer og valgnemnd velges for 1 år om gangen
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, og leder eller nestleder er til stede.
Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Styret innkalles til møte når leder, nestleder eller minst 1 styremedlem forlanger det.
Innkalling til styremøter skal sendes til hele styret av leder eller nestleder.
Dersom en tillitsvalgt trenger det, kan de få permisjon fra sitt verv. Da rykker vara opp.
Dersom en tillitsvalgt trekker seg fra sitt verv, må han/hun vente til neste valg ved
årsmøtet for å få verv i lokallaget.

§ 8 Oppløsning
Oppløsning av lokallaget kan bare skje på årsmøtet og krever minst 2/3 flertall av
avgitte stemmer.
Eventuelle midler lokallaget disponerer ved oppløsning, skal overføres
Autismeforeningen i Norge. Midlene øremerkes til en eventuell ny etablering av lokallag
som dekker samme område.

