
Referat Sentralstyremøte 7 2022

Tid: Lørdag 18. juni – søndag 19. juni

Sted: Oslo

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

Sekretariatet: Elin Maria Lilloe-Wall, Emma Bodman og Aurora Salmelid

Saksliste

Saksnr. Saksinformasjon

39/22 Godkjenning av saksliste

Godkjent

Annette

40/22 Oppfølgning av lokallag og utvalg – deler av saken behandles som

B-sak

- Nord-Trøndelag

Fiona og Emma har hatt et møte med lokallagsleder Cecilie.

Sekretariatet bistår med gjennomføring av årsmøte samt

innlevering av årsrapport.

- Finnmark

Det har ikke vært noen dialog siden forrige

sentralstyremøtet. Sekretariatet er beredt på å hjelpe til med

å gjennomføre et årsmøte.

Styret diskuterte om folkemøtene som planlegges til høsten kan

fungere som rekrutteringsarenaer.

Det er et par lokallag som ikke har levert årsrapport. Her vil

foreningen ikke betale ut driftsmidler eller medlemskontingenter

fram til dette er gjort.

Vedtak: Lokallag som ikke har levert årsrapport får ikke driftsmidler

eller medlemskontingenter utbetalt.

Elin og Emma

41/22 Informasjon fra sekretariatet

- Pågående prosjekter:

o Markering av pride 25. juni

Sentralstyret representeres av Monica, Cathrine og

Fiona. Det blir cirka 30 deltakere som går i toget.

Isabelle fra Akershus har ansvar for vår del av toget.

Elin og Emma



o Tik tok-konkurranse lansert i mai

Kampanjen i sosiale medier ble lansert i mai. Målet

er å dele aktivt bilder som medlemmer bruker

markerer med #gledesdrypp.

o Kunnskapsbase

Faglig råd arbeider med tekster til kunnskapsbasen.

Planen er å lansere tidlig høst. Ettersom bytte av

medlemsregister er utsatt må vi finne en løsning på

innlogging i basen.

o Friluftsleir 26.-28. august

Søknadsfristen har gått ut og det var 19 søkere.

Beskjed om hvem som får plass blir sendt ut neste

uke. Sonja fra sentralstyret deltar.

o Treff for voksne med ASD 9.-11. september

Søknadsfrist 30. juni. Blir arrangert på Olavsgaard

samme helg som sentralstyremøtet arrangeres der.

o Arendalsuka

Vårt arrangement er tirsdag 16. august kl. 10 i

Frivillighetsteltet. Vi arbeider med å få politikere og

andre deltakere på plass.

o Innvilget søknad: Oversettelse av brosjyrer

AiN har fått innvilget 75 000 kr for å oversette

materiell til seks språk. Språkene blir polsk, somali,

arabisk, engelsk, spansk og fransk.

- Mulige prosjekter fremover

Sentralstyret diskuterte muligheten å søke om midler for en

større helgesamling for hele foreningen. CP-foreningen har et

arrangement de kaller Storsamling vi kan hente inspirasjon

fra.

- Medlemsrapport

Sekretariatsleder Elin gikk gjennom medlemsrapporten. Per i

dag har foreningen flere betalende medlemmer enn 31.

desember 2021.

42/22 Økonomigjennomgang - deler av saken behandles som B-sak

- Økonomirapport pr. 31. mai

Styret fikk en presentasjon av økonomirapporten. Styret ønsker å

synliggjøre kostnadene for ressursgruppen gjennom å føre alle

kostnader knyttet til ressursgruppen på den posten.



- Honorarer, møtegodtgjørelse og utlegg

Styreleder Annette gikk gjennom praksis for honorarer,

møtegodtgjørelser og utlegg. Det må lages et dokument med tydelige

rutiner for dette.

Vedtak: AU forbereder et dokument om møtegodtgjørelse, refusjon

og honorar.

43/22 Rutiner for varsling

Styret diskuterte utkastet på rutiner for varsling. Rutinene må

tydeliggjøres og forenkles. Det må også finnes en plan for hva man

gjør med avvik som ikke er en varsling.

Vedtak: Monica, Annette, Elin og Emma arbeider videre med dette,

og et nytt utkast presenteres på styremøtet i september.

Elin

44/22 Rutiner for e-postadresser

Styret diskuterte rutiner for e-postadresser og behovet for at mange

frivillige har egne @autismeforeningne adresser.

Vedtak: Rutiner for e-postadresser er vedtatt og foreningen går vekk

fra å opprette personlige @autismeforeningen adresser for alle

frivillige. Det vil også ryddes blant eksisterende adresser.

Emma

45/22 Folkemøter høsten 2022

- Gjennomgang av tema

Styret diskuterte for på folkemøtene. Mage og tarm er viktige temaer.

Søvn er også et nyttig tema som kan tas opp på møtene.

En søknad til Takeda for finansiering av folkemøtene må sendes innen

sommeren. Dette er også temaer som kan tas opp i Autisme i dag

senere.

Det er viktig å knytte opp folkemøtene mot lokallagene. De får gjerne

stille med stand. Folkemøtene kan også brukes som rekruttering der

lokallagene trenger litt flere medlemmer og tillitsvalgte.

Søknad må skrives innen sommerferien. Har vært dialog om dette

med Takeda.

Mulige steder for folkemøtene er Bergen, Steinkjer og Tromsø.

Elin

46/22 Landsmøtet og ledermøtet 21-23. oktober 2022, Quality hotel

Tønsberg

- Rammeprogram, inklusive forslag fra Vestfold

- Fagkonferanse fredag / dagtid

o Fredag: Landsmøtet

o Lørdag: Landsmøtet

Elin



o Søndag: Ledermøtet

- Forslag til saker fra sentralstyret:

o Politisk plattform (kan ta utgangspunkt i det

interessepolitiske arbeidet som ble gjort på

samlingen) – utnevnelse av utvalg? Ledermøtesak?

o Eventuelle vedtektsendringer

o Endringer i kontrollkomiteens mandat

Sentralstyret diskuterte innhold på fagkonferansen. Sekretariatet

kontakter foredragsholdere. Et utkast på tidsplan for helgen ble

presentert. Landsmøtet vil i hovedsak bli gjennomført på lørdag og

ledermøte på søndag. Foreningen kontakter Geir Lippestad for å høre

hvis han har anledning å stille som møteleder på landsmøtet.

Saker som kommer opp på landsmøtet diskuteres på

sentralstyremøtet i september.

47/22 Høringer

- NOU selvstyrt er velstyrt – frist 1. juli

- Innspill til Likestillings- og mangfoldsutvalget

- Innspil til FFO om maktmiddelutvalget

Sekretariatet presenterte utkast på høringene. Styret diskuterte

innspill. Redigerte utkast sendes sentralstyret for godkjenning innen

innlevering.

Vedtak: Foreningen ber om et eget møte med maktmiddelutvalget.

Styreleder tar møtet med Likestillings- og mangfoldsutvalget.

Aurora

48/22 Autism Europe Congress

Kongressen avholdes 7.-9. oktober. Styret samt Elin og Susanne er

påmeldt. Faglig råd og ressursgruppen får også invitasjon om å delta

samt Ellen fra sekretariatet.

Vedtak: Invitasjon til ressursgruppen, faglig råd samt Ellen sendes ut.

Elin

49/22 Strategi- og handlingsplan

- Oppdatering fra strategisamlingen på fredag

Fiona presenterte prosessen videre for strategien. Annette, Elin og

Fiona tar et møte med Jan Heitmann. Etter dette  sendes strategien

på høring til lokallagene. Innspill og tilbakemeldinger behandler på

styremøtet i september. Det arrangeres et digitalt møte med

lokallagene etter sentralstyremøtet for å presentere

saksdokumentet.

50/22 Eventuelt

Andreas Hermansen fra Takeda deltok på møtet for å snakke om

søvn. Sentralstyret ønsker å utarbeide et brev til Legemiddelverket

med bakgrunn i dette.
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