
NYHETSBREV 7/2022
Velkommen til et nytt lokallagsår!
Lokallagene i Autismeforeningen har hatt årsmøter i februar og mars og det er på tide å starte opp arbeidet 
med de nye lokallagsstyrene. I dette nyhetsbrevet vil dere få mer informasjon om viktige ting å huske på i 
oppstarten av arbeidet med nytt lokallagsstyre. Har du noe spørsmål kan du alltid ta kontakt med sekretariatet 
på post@autismeforeningen.no for veiledning, maler og tilbakemeldinger. 

Verktøykassen for tillitsvalgte
Verktøykassen for tillitsvalgte er en side med nyttig informasjon, maler, skjemaer og rutiner for arbeidet som 
tillitsvalgt i Autismeforeningen. Verktøykassen finner du i bunnmenyen på den nye hjemmesiden. Foreningen 
har tidligere brukt Google Disk, men vil etterhvert flytte over alt materiell til den nye hjemmesiden og 
Verktøykassen der. 

Lenke https://autismeforeningen.no/verktoykasse/

Styringsdokumenter
Lokallagsstyret har ansvar for å følge opp aktiviteten i lokallaget mellom årsmøtene. Det er viktig å kjenne godt 
til rammene og retningslinjene i lokallagsarbeidet. Ta gjerne en gjennomgang av disse styringsdokumentene 
på et av de første møtene med det nye lokallagsstyret for å sikre at alle styremedlemmene er godt kjent med 
de. 

• Vedtekter for lokallagene i Autismeforeningen
• Etiske retningslinjer
• Budsjett vedtatt på årsmøtet til lokallaget
• Eventuell handlingsplan/årsplan vedtatt på årsmøtet til lokallaget

Tillitsvalgtopplæring
Hold av tirsdag 24. april for en digital tillitsvalgtopplæring. Opplæringen tar opp deler av tillitsvalgtopplæringen 
fra strategi- og tillitsvalgtsamlingen samt går mer inn på dypet i temaer som økonomi, søknadsskriving, 
arrangement og gode rutiner i et lokallag. Egen invitasjon for arrangementet kommer snart. Det vil også bli tatt 
opp og mulig å se i ettertid.  



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

post@autismeforeningen.no
autismeforeningen.no

Brønnøysundregisteret
Ved  endring  av styresammensettingen må dere huske å oppdatere opplysningene i Brønnøysundregisteret/ 
Frivillighetsregisteret. Dette gjøres i Altinn. Det er også viktig å huske på å oppdatere hvem som skal ha 
tilgang og kunne logge seg inn i Altinn på vegne av lokallaget. Det er tidligere styreleder (eller noen annen 
som har tilgang fra tidligere) som skal gjøre selve endringen. Alle styremedlemmer skal være registrerte i 
Brønnøysundregisteret, varamedlemmene registreres ikke. For å oppdatere navnene i registret trenger du for- 
og etternavn samt personnummer.

Opplysningene knyttet til lokallagets bankkonto og tilgang til bankkontoen(e) må også oppdateres, slik at 
lokallagets styre har den nødvendige tilgang. 

Husk at det bør være 2 personer som har tilgang, både i Altinn og banken.

Politiattest
Autismeforeningen har et krav om innhenting av politiattest fra tillitsvalgte og andre som leder  barne- og 
ungdomsarbeid i regi av foreningen. Krav om politiattest kan virke forebyggende og kan medføre at potensielle 
overgripere lar være å engasjere seg i organisasjonen. Politiattesten viser opplysninger om personens 
oppføringer i politiregisteret, dvs. strafferegisteret og bøteregisteret. 

Søknadsside for politiattest: www.politi.no/tjenester/politiattest/ Som vedlegg til søknaden må en bekreftelse på 
formål for politiattesten legges ved. Skjema for bekreftelse finnes i Verktøykassen for tillitsvalgte. 

Følgende oppgaver/verv krever politiattest:
• leder av samtalegrupper for barn/unge
• leder av aktiviteter for barn/unge
• leder eller assistent for aktiviteter/grupper/treff for barn/unge/voksne med ASD
• assistent i samtalegrupper/aktivitetsgrupper for barn/unge
• likepersoner i oppsøkende arbeid (en-til-en møter)
• styremedlemmer i lokallagene
• andre oppgaver/verv som setter personen i en situasjon der personen har mulighet til å opparbeide et tillits- 
og/eller ansvarsforhold til en mindreårig eller personer med ASD

Taushetserklæring
Autismeforeningens representanter skal behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet. Dette gjelder 
også etter fratredelse av verv. Tillitsvalgte og likepersoner i lokallagene skal signere på en taushetsavtale. 
Taushetsavtalen finnes i Verktøykassen for tillitsvalgte. Taushetserklæringen skal sendes til sekretariatet og 
lagres hos lokallaget.



Maler protokoll
For å dokumentere aktiviteten i lokallaget, vedtak og styrearbeid føres det protokoller fra hvert styremøte. 
Det er viktig å ha et godt system for dokumenthåndtering slik at historikken til lokallaget lagres og nye 
styremedlemmer får tilgang. Grunnregelen er at dokumentene må oppbevares i minst fem år etter 
regnskapsåret. I tillegg til et internt arkiv skal styreprotokollene sendes inn til sekretariatet ved årsrapportering.

Hvert lokallag må skrive protokoller fra sine styremøter. En protokoll må inneholde
• dato og sted for møtet
• hvem som var til stede
• alle sakene som ble behandlet. Gjerne kort om hva saken gikk ut på. 
• vedtak som ble gjort i møtet.

Forskjellen mellom et referat og protokoll er hvor mye diskusjon og argumentasjon som tas med i dokumentet. 
Et referat kan inneholde mer diskusjon og argumentasjon, mens en protokoll bare dokumenterer sak og 
vedtak. I henhold til vedtektene til Autismeforeningen må lokallagene skrive protokoll.

Mal for hvordan en protokoll kan se ut finner du i Verktøykassen for tillitsvalgte. Protokollen for året skal også 
sendes sekretariatet. Dette blir etterspurt i årsrapporteringen våren 2023. 

Ny hjemmeside
Autismeforeningen lanserte ny hjemmeside på strategi- og tillitsvalgtsamlingen. Lokallagene har også fått nye 
hjemmesider. Nytt passord og brukernavn for å logge seg inn på de nye lokallagssidene har blitt sendt ut til 
alle lokallagene. Opplæringsmateriell vil bli tilgjengelig veldig snart. Hvis du trenger hjelp med å oppdatere 
hjemmesiden kan du ta kontakt med sekretariatet på post@autismeforeningen.no.

Både den nasjonale siden samt lokallagssidene er under utvikling og arbeides med fortløpende. Gi gjerne 
sekretariatet tilbakemeldinger løpende for å forbedre både innhold og funksjonalitet på siden. 

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

post@autismeforeningen.no
autismeforeningen.no


