Nyhetsbrev 1/2022
Autismeforeningen i media

Vi øker i medlemmer!
De siste årene har vi hatt en rasende medlemsvekst og 2021
ble enda et rekordår for Autismeforeningen. Siden 2018 har
antall betalende medlemmer økt med hele 43%. Veksten
kommer ikke av seg selv, men er et resultat av alt det viktige arbeidet medlemmer, tillitsvalgte og sekretariatet legger ned i organisasjonen. Hver uke stiller likepersoner over
hele landet opp når noen trenger støtte i en vanskelig situasjon. Vi organiserer møter og sosiale aktiviteter. Vi sprer
kunnskap og øker forståelsen for hvordan det er å ha eller
være nærstående til en med ASD. Det er synlig for andre
at Autismeforeningen er et godt sted å være. Tusen takk til
alle som står på og jobber for foreningen vår. Sammen skal
vi gjøre 2022 til enda et rekordår!

43%

”Vi tenkjer at det er lege og spesialisthelsetenesta som skal
yte skjønet og finne fram til kva pasienten treng. Ikkje ein
byråkrat som er sette til å forvalte ei lov, seier leiar i autismeforeininga, Anette Drangsholt”. NRK 24. januar 2022
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I en sak publisert i Dagbladet denne uken, etterlyser vi oppfølgning av den offentlige utredningen NOU 2020:1 som
kom ut for over to år siden.
”- Det er dessverre mange felt og områder som må forbedres, sier styreleder Annette Drangsholt”.
Dagbladet 25. januar 2022

To nye ansikt

2022 Frivillighetens år

På nyåret dukket det opp to nye ansikter på kontoret. Emma
og Aurora er organisasjonsrådgivere som skal bidra i ulike
prosjekter i foreningen. De er allerede godt i gang med arbeidet og gleder seg til å lære mer om organisasjonen!

Frivillige organisasjoner bidrar med å skape liv i lokalsamfunn og aktivisere befolkningen i hele landet. For mange er
foreningen et sted man føler seg hjemme. For noen er det
første gang man møter et sterkt fellesskap. Mange får gleden
av å hjelpe andre og foreningen blir et sted å komme til når
man trenger hjelp. Vi organiserer oss i frivillige foreninger
for å jobbe for saker vi tror på og for å møte likesinnede sosialt. Vi utveksler erfaringer og danner nye vennskap, lærer
nye ferdigheter og mestrer utfordringer som dukker opp.
Sammen med frivillige organisasjoner i hele Norge skal
vi i AiN feire frivillighetens år ved å vise fram foreningen
vår, våre aktiviteter og ikke minst våre fantastiske frivillige.

Emma Bodman

Aurora Salmelid

Jeg heter Emma Bodman og er ny organisasjonsrådgiver.
Jeg har en bakgrunn i barne- og ungdomsfrivilligheten og
har blant annet jobbet med organisasjonsutvikling og prosjekt i KFUK-KFUM-speiderne samt i 4H Norge tidligere.
Fellesskap, engasjement og mestringsfølelse er ting jeg vil
at alle opplever i sine organisasjoner. Jeg gleder meg til å
møte deg samt lære mer organisasjonen din.
E-post: emma.bodman@autismeforeningen.no
Jeg heter Aurora Salmelid, er 27 år gammel og vært aktiv i
organisasjonslivet i mange år, både som frivillig, styremedlem og ansatt i ulike organisasjoner. Som organisasjonsrådgiver er jeg opptatt av et levende organisasjonsdemokrati
og å tilrettelegge best mulig for at de frivillige kan bruke
mest mulig av tiden sin på kjernevirksomhet og ikke på
kjedelige administrative oppgaver. Ta gjerne kontakt om
det er noe jeg kan bidra med for å gjøre din hverdag som
frivillig bedre!
E-post: aurora.salmelid@autismeforeningen.no

Viktige datoer og frister
7. februar
Søknadsfrist Verdens Autismedag
1. mars		
Rapportering og søknad psykiatrimidler
1. mars		
Søknadsfrist Gjensidigestiftelsen
31. mars		
Frist for årsmøte i lokallagene
2. april		
Verdens Autismedag
22.-24. april
Tillitsvalgt- og strategisamling
30. april		
Frist for årsrapportering og søknad om
		driftstilskuddd
Mer informasjon finnes i Verktøykassen for tillitsvalgte!

Har dere en frivillig foreningshelt som fortjener ros og
anerkjennelse? AiN vil dele historier om noen av våre lokale frivillige som bidrar i foreningen. Det kan være styremedlemmer, likepersoner eller andre personer som bidrar
til lokallaget på en eller annen måte.
Send oss tips på post@autismeforeningen.no.

Vår dag: Verdens Autismedag
Feiringen koordineres av Frivillighet Norge og de administrerer støtteordningen «Vår dag» hvor ulike organisasjoner
kan markere sine merkedager. Vi har registrert Verdens Autismedag 2. april som «Vår dag» og alle lokallag kan derfor
søke om inntil 25 000 kr til å gjennomføre arrangement i
forbindelse med verdens autismedag 2. april. Søknadsfristen er 7. februar og du kan lese mer om ordningen samt søke
støtte her. Dere kan f.eks. søke om støtte til et seminar, tur
og grilling i skogen, familiebowling, en torgfest med hoppeslott eller noe helt annet. Bare fantasien setter grenser for
hvordan vi kan feire og vise fram vår forening på vår dag.
Send en e-post til post@autismeforeningen.no om du vil ha
hjelp til å søke.

Abonner på vårt nyhetsbrevet
Som tillitsvalgt i Autismeforeningen får du dette nyhetsbrev. Er det flere som burde få nyhetsbrevet, vil du oppdatere adressen din eller melde deg av? Endringer gjør du her.

Sekretariatet: 23 05 45 70
hverdager mellom kl. 9-15

post@autismeforeningen.no
autismeforeningen.no

