
Referat Sentralstyremøte – 04.-06.03.2022

Sted: Kristiansand

Deltakere: Annette Drangsholt, Joachim Svendsen, Monica Samland Lund, Cathrine Pettersen,
Sonja Lillevik, Fiona Druett og Ruth Gravdal.

Sekretariatet: Janicke Frostad-Mathisen (referent) og Emma Bodman

Saksliste

Saksnr. Saksinformasjon

24/22 Godkjenning av saksliste

Sakslisten er godkjent.

25/22 Interessepolitikk

- Høringer:
- Forslag til endringer i regelverket for

arbeidsavklaringspenger (frist 4. mars)
- Vergemålsloven (frist 21. mars)
- Sykepenger og omsorgspenger (frist 23. mai)

Høringssvaret for AAP ble godkjent og sendt inn innen fristen. Høringssvaret
for vergemålsloven blir sendt til Faglig råd. Etter møtet i Faglig råd sendes
høringen for gjennomlesning til sentralstyret. Det blir arrangert et møte for
innspill til høringen om sykepenger og omsorgspenger for sentralstyret og
omsorgspenger.

26/22 Oppfølging av lokallag og komiteer

- Nordland
- Vi har fått tilbakemelding på at det er utfordrende å finne

styrekandidater når man blir valgt for kun ett år. Vi vet at
andre lokallag opplever det samme. Utfordringen tas med i
diskusjonene om vedtektene for lokallagene inn mot
landsmøtet.

- Finnmark
- Sekretariatet bistår med å forberedelser og gjennomføring

av årsmøtet.
- Hordaland

- Sekretariatet bistår med gjennomføring av årsmøtet. Fiona
deltar fra sentralstyret.

- Spørreundersøkelse til lokallagene
- En spørreundersøkelse til alle lokallagene sendes ut med

spørsmål om følgende: ny hjemmeside, kommunikasjon i



lokallaget samt mellom lokallag og foreningen nasjonalt,
hvordan det er å være frivillig samt aktiviteter i lokallaget.

27/22 Informasjon fra sekretariatet

- Kontingent
Kontingenten er sendt ut til alle. Informasjon om dette legges ut på
sosiale medier neste uke.

- Status hjemmeside og kunnskapsbase
Arbeidet går som planlagt. Prosjektgruppen for ny hjemmeside skal
ha møte i neste uke.

- Årsrapport 2021
Det arbeides med en årsmelding. Alle medlemmene i sentralstyret
bes sende representasjonsoppdrag de har deltatt på til sekretariatet.

- Bemanning
Sekretariatsleder informerte om status.

- Tillitsvalgtskolering

- Sekretariatet jobber med sted, da møterommene på
kontoret skal pusses opp.. Vi har fått tilbud fra Moxy X, men
undersøker også andre alternativer.

- Hvert lokallag må ha en som er tilstede på strategisamlingen.

- Invitasjon sendes ut så raskt avtale med hotell er signert.

29/22 Konferanser og møter

- Årsmøte i Stiftelsen Dam 4. mai kl. 12.00-14.00

Janicke deltar.

- Årsmøte i Hjernerådet, 21. mars kl. 14.00

Annette deltar.

- Nasjonal autismekonferanse - Tønsbergkonferansen 8.-10. juni 2022

Annette deltar onsdag, Monica deltar fra onsdag kveld til fredag,
Cathrine deltar hele konferansen.

- Sor-konferansen i Bergen 5.-6. mai:

Vi vurderer å kjøpe digital tilgang til alle lokallagene. Sekretariatet tar
kontakt med lokallagene for å høre hvis det er interessant.

Annette og Sonja deltar.

- UngSOR konferanse i Oslo 13-14 juni.

Annette deltar.



- Autism Europe Congress 7.-9. oktober

Dette kan være interessant for hele styret og noen fra sekretariatet.
Kanskje også ressursgruppen og faglig råd.

Om tre år blir vi 60 år. Det hadde vært interessant å arrangere
Autism Europe Congress i Norge. Sekretariatet undersøker saken.

- NKUP 6. april

Janicke og Annette deltar.

- Arendalsuka

AiN vil være synlige på Arendalsuka. Vi prøver å booke scenen på torget.
Sekretariatet hører med andre organisasjoner om vi kan enes om et tema:
NFU, Hbf og FFO. Alternativt et lite arrangement som er spisset mot vår sak
med tema: Hva har skjedd med NOUn?  Stand er ikke aktuelt.

30/22 Verdens autismedag 2. april

Sanden media har lagd en film som kan deles i sosiale medier knyttet til
Verdens autismedag.

Tema blir vår visjon, hva vi jobber med og hvem foreningen er for. I tillegg
sender vi et brev til alle på stortinget og alle partier. Viktig at vi adresserer
utfordringer og samtidig løfter løsninger. Sekretariatet lager en
materialpakke som sendes ut til alle lokallagene. I pakken vil de finnes
materiale for sosiale medier og  mal for pressemelding.

Nasjonalt vil vi gi oppmerksomhet til dagen i sosiale medier og på
hjemmesiden.

31/22 Eventuelt

Støtte for Ukraina

- AiN vil bidra med en innsamling av midler for personer med
funksjonsnedsettelse og familiene deres rammet av krigen i Ukraina.

- Vi stiller oss bak uttalelsen fra FFO.
https://ffo.no/aktuelt2/2022/ber-om-beskyttelse-av-funksjonshemm
ede-i-ukraina/

- Vi starter en innsamling der vi ønsker å øremerke penger for dette
formål. Sekretariatet hører med Flyktninghjelpen og Røde Kors.

- Foreningen ønsker å starte innsamlingen med å selv gi et bidrag.
Sekretariatet finner ut av hvor mye det er lov å gi. Tentativt beløp er
10 000 kr. Vi kan bidra med mer hvis det trengs eller hvis det blir et
behov på andre steder senere.

Kommende møter

- 5. april 18-20: Planlegging av tillitsvalgtsamling

https://ffo.no/aktuelt2/2022/ber-om-beskyttelse-av-funksjonshemmede-i-ukraina/
https://ffo.no/aktuelt2/2022/ber-om-beskyttelse-av-funksjonshemmede-i-ukraina/


- Digital skolering for frivillige i mai. Sekretariatet ser på form og finner
datoer. Se svar i spørreundersøkelsen for behov og temaer.

- 9. mai 18.30-20.30: Digitalt sentralstyremøte
- 17.juni: Strategisamling i Oslo
- 18.-19. juni: Sentralstyremøte i Oslo.
- Mulig med digitalt oppstartsmøte i starten på august før Arendalsuka

samt i uke 35 etter saksfrist for landsmøtet.
- 9.-11. september: Sentralstyremøte
- 21.-23.oktober: Landsmøte i Tønsberg


