
Nyhetsbrev 10/2022
Landsmøte og ledermøte 2022
Autismeforeningen inviterer til landsmøte og ledermøte 21.-23. oktober på Quality Hotel Tønsberg. Det vil 
bli arrangert en fagkonferanse på fredag ettermiddag. I år inngår fagkonferansen i deltakerprisen for de som 
deltar hele helgen. Fagkonferansen innledes med lunsj kl. 12 på fredag. Landsmøtet avholdes lørdag og 
ledermøtet søndag. Helgen avsluttes når ledermøtet er ferdig, men senest kl. 14 på søndag. Mer informasjon 
om landsmøte, ledermøte, samt fagkonferansen og påmelding finner du her. 

Saker til landsmøtet
Lokallaget kan sende inn saker de ønsker skal tas opp på landsmøtet minst 8 uker før møtet. Frist for å sende 
inn saker til landsmøtet 2022 er 26. august. Saker sendes til post@autismeforeningen.no.

Saker som ikke er meldt inn innen innsendingsfristen kan ikke reises som sak på landsmøtet. Kun de sakene 
som står oppført på sakslisten kan behandlet på landsmøtet. 

Ny strategi
På landsmøtet høsten 2022 skal det vedtas en ny strategi. Foreningen inviteres nå til en høring der 
lokallagene har anledning til å komme med innspill til strategirapporten lagd av strategiutvalget. 
Strategirapporten finner dere i Verktøykassen for frivillige. Frist for å komme med innspill er torsdag 8. 
september. Innspill og spørsmål sendes til post@autismeforeningen.no.

Det er kapitel 4- 6 i rapporten som må leses og gis tilbakemelding på. Tidligere kapitler har vært oppe på 
ledermøtet samt strategi- og tillitsvalgtsamlingen for kommentarer og innspill. 

Når fristen har gått ut skal sentralstyret behandle innspillene på styremøte. Deretter vil sentralstyret sammen 
med Jan Heitmann utarbeide et forslag til strategi.

Det blir et dialogmøte på Teams der det endelige strategiutkastet presenteres onsdag 21. september. Mer 
informasjon om møtet, samt påmelding kommer snart. 
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Sekretariatet: 23 05 45 70
hverdager mellom kl. 9-15

post@autismeforeningen.no
autismeforeningen.no

Arendalsuka 16. august
Tirsdag 16. august kl. 10-11 arrangerer Autismeforeningen debatt på Arendalsuka. Debatten ”Hvorfor får ikke 
personer med autismespekterdiagnose den tilretteleggingen de har krav på?” kan også ses via stream på 
autismeforeningen.no og på opptak senere.

Viktige datoer og frister

16. august   Debatt på Arendalsuka

26. august   Frist for å melde inn saker til landsmøtet

26.-28. august  Friluftsleir 

8. september  Frist for å melde inn innspill til strategien

9.-11. september  Treff for voksne med ASD

9.-11. september  Sentralstyremøte

21. september  Presentasjon av utkast på strategi

21. september  Landsmøteopplæring

21.-23. oktober  Landsmøte og ledermøte
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