
Nyhetsbrev 9/2022
Sentralstyremøte
18.-19. juni hadde sentralstyret siste møtehelg før sommeren. Vi gikk blant annet gjennom økonomien i 
foreningen og sjekket at alt er i rute, og begynte planleggingen av folkemøter vi skal gjennomføre i høst. 
Sentralstyret bruker mye tid på å følge politiske prosesser og høringsinnspill sto også på agendaen. I tillegg 
fikk vi et hyggelig besøk av Andreas fra Takeda AS som holdt en spennende presentasjon om søvn.

Endringer i sekretariatet
Det er viktig for sentralstyret å skape stabilitet, forutsigbarhet og sikre en god drift av foreningen. Sekretariatet 
har siden 2018 gått fra 3,5 årsverk til 0,5 årsverk. Sentralstyret har som følger av punkter som utdypes 
nedenfor gjort en rekke tiltak for å optimalisere den daglige driften av foreningen. Ettersom vedtektene åpner 
for det, har sentralstyret valgt å gå for en løsning der sekretariatet består av en kombinasjon av egne ansatte 
og innleide tjenester. 

Orgservice tilbyr sekretariatstjenester til flere organisasjoner, blant annet Autismeforeningen i Norge (AiN). 
Høsten 2019 ble Elin Maria Lilloe-Wall fra Orgservice leid inn som sekretariatsleder, og har fungert i rollen 
siden. Høsten 2021 ble Susanne Angell-Olsen ansatt i Orgservice. Hun har omfattende autismefaglig 
kompetanse og er en av Orgservice sine ansatte som har vært 
dedikert til AiN. Sentralstyret er svært fornøyd med arbeidet 
begge utfører i sine stillinger og har derfor fattet et vedtak om å 
ansette Elin Maria Lilloe-Wall (20%) og Susanne Angell-Olsen 
(50%) i AiN. Stillingene trådte i kraft fom. 1. juli.

Les mer om begrunnelsen for ansettelsen i vedlagt brev. 

Permisjon
Elin Maria Lilloe-Wall er tilbake som sekretariatsleder i 
Autismeforeningen etter endt barselpermisjon. Janicke Frostad 
Mathisen har vikariert for Elin i et halvt år, og går nå selv ut i 
barselpermisjon. Sentralstyret takker Janicke for innsatsen og 
ønsker Elin hjertelig velkommen tilbake på kontoret!

Sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall



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

post@autismeforeningen.no
autismeforeningen.no

Arendalsuka 16. august
Autismeforeningen arrangerer debatt tirsdag 16. august på Arendalsuka. «Hvorfor får ikke personer med 
autismespekterdiagnose den tilretteleggingen de har krav på?» er tema og debatten arrangeres kl. 10-11 i 
Frivillighetsteltet.

Det er stor forskjell i de kommunale tjenestene og Autismeforeningen blir ofte kontaktet av medlemmer som 
lurer på hvilken kommune de skal flytte til for å få et bedre tilbud. Riksrevisjonens «Undersøkelse av helse- og 
omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser» (september 2020) trekker frem at familier som har stort 
behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv. De sier også at det er alvorlig at tjenestene 
til familier med barn som har funksjonsnedsettelser, er avhengig av hvor de bor. Autismeforeningen inviterer 
til en diskusjon om hvorfor forskjellene mellom de kommunale tjenestene er så store. Les gjerne mer om 

arrangementet her https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17225

Tillitsvalgtopplæring
I mai ble det arrangert en digital tillitsvalgtopplæring. Opptak fra opplæringen finner dere i Verktøykassen for 
frivillige. Opplæringen var delt inn i tre deler: styrearbeidet generelt, økonomi og ny hjemmeside. 

Se opptak fra tillitsvalgtopplæringen i Verktøykassen for frivillige. 

Sommerferie
Sekretariatet samt veiledningstelefonen holder sommerstengt i ukene 28, 29 og 30. E-post leses sporadisk i 
ferien. 

Sentralstyret og sekretariatet håper alle får en fin sommer og takker for en strålende innsats fra alle tillitsvalgte 
så langt. 

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17225
https://autismeforeningen.no/mal-skjemaer-og-rutiner/

