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Verdens autismedag 2. april
FN dagen for bevissthet rundt autisme markeres 
2. april hvert år. Autismeforeningen i Norge 
(AiN) benytter anledningen til å sette fokus på 
vår visjon «varig god livskvalitet i et mangfoldig 
samfunn».

Vi vil skape mye engasjement i sosiale medier 
hele neste uke for å synliggjøre saken og 
foreningen vår. Vi håper at dere også er aktive 
og deler disse bildene, og bilder fra deres egne 
arrangementer.

Vi har samlet bildene i en mappe, slik at 
lokallagene kan dele disse i sosiale medier, eller 
brukes på stand og arrangementer. 

Ta kontakt på post@autismeforeningen.no hvis 
dere trenger bilder i andre størrelse eller annet 
materiell.  

Nasjonalt vil vi sende et brev til alle partiene 
samt alle stortingsrepresentanter. 

Hvordan markerer ditt lokallag 2. april? 

Send oss gjerne bilder og tekst på  
post@autismeforeningen eller på sosiale 
medier så deler vi det. 

Mappen med materiell for verdens 
autismedag ligger i Verktøykassen for 
tillitsvalgte. https://drive.google.com/
drive/u/1/folders/13uf5SXlQhIvNBsR2j_
bxm287kM6xJyWo
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Sekretariatet: 23 05 45 70
hverdager mellom kl. 9-15

post@autismeforeningen.no
autismeforeningen.no

Strategi- og tillitsvalgtsamling 22.-24. april
22.-24. april avholder Autismeforeningen strategi- og tillitsvalgtsamling. Invitasjon er sendt ut tidligere. 

For lokallagene dekker AiN sentralt reise og opphold for fire personer. Vi oppfordrer at lokallagene 
melder på flest mulig. Ønsker noen å sende flere enn det de har økonomisk mulighet til er det bare å 
ta kontakt. 

Husk å melde deg på innen fristen 31. mars! 

Du melder deg på ved å trykke på lenken https://skibladnir.jotform.com/220523450451040

Spørreundersøkelse
For å få tilbakemeldinger på informasjonskanaler, ny hjemmeside, aktiviteter i lokallagene og 
opplæringsbehov har vi lagd en spørreundersøkelse for alle styremedlemmene i lokallagene. Svar på 
undersøkelsen innen 8. april for å være med i trekkingen av en bokpremie. 

Svar på undersøkelsen her https://skibladnir.jotform.com/220243448652049

Årsrapportering
Fristen for å sende inn årsrapporteringen for lokallagene er 30. april. Vi oppfordrer lokallagene til å 
gjøre dette så raskt etter årsmøtet som mulig, og senest en måned etter avholdt årsmøte. 

Sammen med årsrapporten skal følgende dokumenter lastes opp.
• Årsmelding
• Årsregnskap
• Årsmøteprotokoll
• Budsjett
• Styreprotokoller fra siste år

Send inn årsrapport her https://skibladnir.jotform.com/212692431135854
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