
 
 
 
 
 

Protokoll  
Ledermøte 23. oktober 2022, Quality Hotel Tønsberg 

 
Protokollførere: Emma Bodman, sekretariatet 

 

Innledning 
Styreleder Annette Drangsholt ønsket velkommen til ledermøtet.  

 

Deltakere: Representanter fra sentralstyret, ressursgruppen for voksne med ASD samt alle 
lokallag unntatt Aust-Agder, Finnmark, Troms og Nord-Trøndelag var til stede.  

Ruth Kjeldsen representerte lokallaget og ikke sentralstyret. Truls Simen Halbakken som 
gikk ut fra Ressursgruppa for voksne med ASD på landsmøtet deltok på møtet.  

 

Budsjett 2023 
Sekretariatsleder Elin Maria Lilloe Wall presenterte budsjettet. 

Kommentarer og spørsmål til budsjettet 

● Mette Irene Fratini Flesland, Hordaland: Kan man søke om mer midler til treff for 
voksne?  

Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: Vi kan prøve å søke om mer midler. 
Vi kan også vurdere å arrangere flere lokale arrangement der lokalt og nasjonalt 
samarbeider om arrangementene.  

 

● Tone Boland, Rogaland: Hva ligger i budsjettet for Høstleiren? 

Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: Reise, opphold, honorar til 
Himmeljegerne som står for innholdet i arrangementet samt honorar til praktikanter.  

 

● Bente Liabø Thorsen, Sogn og Fjordane: Spørsmål om kommersiell støtte. I 
handlingsplanen står det “Vi skal fortsette å se på nye inntektsmuligheter gjennom 
f.eks. annonsesalg, giverkampanjer og kommersielt samarbeid.” Jeg vil gjerne høre 
mer om lotterimidlene vi kan få. I går vedtok vi en strategi, men der står det ikke noe 
om kommersiell støtte. Det er viktig å tenke på omdømmet til foreningen når vi inngår 
kommersielle samarbeid.  

Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: Vi kan få lotterimidler hvis vi kommer 
over en omsetning på 10 millioner, med trekk for interne overføringer. Vi må se på 



hvordan vi kan minimere på interne overføringer uten at lokallagene mister midler.  
Takeda er den eneste vi samarbeider med kommersielt, dette er et veldig godt 
samarbeid. Takeda følger Legemiddelindustrien (LMI) sine retningslinjer for støtte. 
Autismeforeningen sender inn søknader for tiltak vi ønsker støtte for. Det er 
retningslinjer vi må følge samt bruke egne midler hver gang. Hvis nye samarbeid blir 
aktuelt, vil en grundig vurdering gjennomføres.  

Svar fra nestleder Fiona Druett: Økonomi er ikke tatt inn i strategiplanen, det var ikke 
et av de fem områdene som ble prioritert. Samtidig er det et område vi må arbeide 
mye mer med og lokallagene skal involveres i arbeidet.  

Svar fra styreleder Annette Drangsholt: Landsmøtet for mange år siden vedtok at 
organisasjonen skulle finne nye inntektskilder.  

 

● Bente Liabø Thorsen, Sogn & Fjordane: Jeg har ikke sagt at vi ikke skal ha et 
kommersielt samarbeid. Det er bare at det kan være lett å ødelegge en forenings 
omdømme. Hvis man skal ha kommersielt samarbeid så må det være nøye 
gjennomtenkt. Så ønsker jeg å vite mer om hva posten godtgjøring til styret 
inneholder, og hva økningen skyldes.  

Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: Vi har sett på andre organisasjoner 
som har et mye høyere honorar. Mange har også frikjøpte styreledere. Vi ser at det 
er behov for å øke honorar samt potten for tapt arbeidsinntekt. Honorarene blir det 
samme som vedtatt på landsmøtet i 2018, men vi trenger å øke potten for tapt 
arbeidsinntekt.  

 

● Anne Cath Lindstrøm, Vest-Agder: Personalkostnadene ser høye ut med tanke på 
årslønn per person.  

Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: En årslønn må du doble for å få 
reelle kostnader med sosiale avgifter. I tillegg kjøper vi inn timer fra Orgservice. Vi 
har prøvd å holde samme antall ansatte som når foreningen bare hadde egne 
ansatte, men vi øker mye i antall medlemmer og ser at arbeidsmengden øker.  

 

● Bente Liabø Thorsen, Sogn og Fjordane: Jeg synes det er rart at styrets godtgjørelse 
dobles. Kommer Orgservice inn her, er det tapt arbeidsinntekt til Orgservice? Er 
honoraret til styret det samme? Hvis det er reelle kostnader så er det riktig å ta det 
inn i budsjettet.  

Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: Ja det er reelle kostnader. Styret kan 
ikke øke honorarene for seg selv. Vi må kunne dekke tapt arbeidsinntekt. 
Honorarene må opp på sikt. Vi trenger et aktivt sentralstyre. Mange organisasjoner 
på denne størrelsen har frikjøpte ledere. 

 

● Ole Wang, Oslo: Jeg vil snakke om Treff for voksne. Lokalt kan søke om akkurat de 
samme midlene som nasjonalt. Dette er et nasjonalt tilbud og mange lokallag 
arrangerer allerede slike treff. Når dere sier at vi ikke kan øke antallet treff så blir det 
rart. 

Svar fra styreleder Annette Drangsholt: For treff for voksne får vi psykiatrimidler. Mye 
av de pengene vi får fra det offentlige er det rammer for hvordan man bruker.  



Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: Lokalt kan det bli billigere reiser, 
flere kan delta og en kan lære kjenne andre fra samme område.  

Svar fra styreleder Annette Drangsholt: Dette handler ikke om vilje. Vi skal 
selvfølgelig jobbe videre med dette. Vi lytter til organisasjonen. Viktig å ha med 
ressursgruppa her også. Vi tar tilbakemeldingene og snakker sammen med 
ressursgruppa.  

 

● Hege Gundersen, Ressursgruppa for voksne med ASD: Vi ser utviklingen i Treff for 
voksne med ASD og at arrangementet blir bedre og bedre. Vi er glade å få være med 
å arbeide for å få gode grupper. Vi stiller oss positive til to treff og vil snakke mer med 
sentralstyret om dette.  

 

● Isabel Bergerseter, Akershus: Vi henger oss også opp i leirene. Det blir for vanskelig 
å forholde seg til uten å vite hva som er bak tallene. Praktikanter, hvem er det? Oslo 
og Akershus har budsjettert med like mye for mange flere deltakere. Kan dere 
redusere kostnadene? Jeg vet om mange frivillige som ønsker å være praktikanter.  

Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: Vi kan sikkert bytte ut praktikantene. 
Himmeljegerne koster også litt, men de organiserer alt av innhold.  

 

● Isabel Bergerseter, Akershus: Spørsmål om sentralstyrets kostnader vedrørende 
styremøter. Slik jeg har skjønt det så er alle møter fysiske treff. Det er vanskelig å 
vite om dette er riktig ettersom referater og B-referater ikke blir sendt ut til 
lokallagene. Hvis dette hadde blitt gjort hadde det vært lettere å henge med og vite 
hva som skjer.  

Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: Det både fysiske møter og møter på 
Teams. Vi skal legge ut protokollene så raskt som mulig. Etter vi lanserte ny 
hjemmeside har rutinene ikke vært på plass her. Vi sender ut e-post til lokallagene 
når dette er gjort. B-protokoller er taushetsbelagte ting som ikke kan publiseres eller 
deles med noen.  

 

● Styreleder Annette Drangsholt: Disse tilbakemeldingene tar vi med oss, men vi må 
holde oss til budsjettet. Vi setter snart strek for innspill.  

 

● Tone, Rogaland: Vi har en ungdomsleir i Haugesund. Vårt budsjett er 75 000 
inkludert mat og hotell. Det er 22 deltakere og tre fra styret fra fredag til søndag.  

Svara fra styreleder Annette Drangsholt: Hvis dere ønsker endring så kom med 
konkrete innspill.  

Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: Jeg minner om at våre arrangement 
er nasjonale. Det er ikke noe luksushotell vi bor på, men reisene blir dyre. 

 

● Styreleder Annette Drangsholt: Det jeg hører nå er at lokallagene vil se utgiftsposten 
så at alt er transparent. Hvis dere ønsker at det kommer i etterkant så er det ikke noe 
problem.  



Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: Det er ikke noe problem å sette opp 
et prosjektregnskap. Hvis vi får 300 000 så må vi bruke pengene samt egne midler. 

● Isabel Bergerseter, Akershus: Hvor mye egenkapital har vi? Jeg tror vi har ganske 
mye på bok. 

Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: 6,4 millioner. Når man har et så stort 
budsjett, så er 6 millioner ikke mye i egenkapital. Hvis f.eks. en tilskuddsordning 
legges ned.  

Svar fra styreleder Annette Drangsholt: Det er ikke mange år siden vi fikk en note fra 
Bufdir om at vi hadde for lav egenkapital. 

 

● Anette Søreide, Hordaland: Hva ligger i web og datautvikling? Er hjemmesiden 
ferdig? 

Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: Nei, den er ikke ferdig. I web og 
datautvikling ligger også nytt medlemsregister. 

 

● Mette Irene Fratini Flesland, Hordaland: Tenker vi at vi skal øke antall deltakere eller 
flere leirer? 

Svar fra sekretariatsleder Elin Maria Lilloe-Wall: Flere leirer, men dette er noe vi 
søker om så det er ikke sikkert vi får det.  

 

● Styreleder Annette Drangsholt: Vi tar til oss innspill om at det er ønske om å utvide 
Treff for voksne og Friluftsleir. Det er ikke ment å delegere alle arrangementene til 
lokallagene, men det kan være spennende å arrangere sammen. Dette er også ting 
som vi kan diskutere på tillitsvalgtsamling.  

 

Vedtak: Budsjettet for 2023 ble enstemmig vedtatt.   

 

Handlingsplan 
Fiona Druett presenterte handlingsplanen. Utarbeidet med bakgrunn i strategien.  

● Bente Liabø Thorsen fra Sogn & Fjordane: Målgruppene i handlingsplanen er greie. 
Når det kommer til nettsiden, blir jeg forvirret. Skal vi bruke Google eller skal vi bruke 
den nye hjemmesiden? Noe ligger her og noe ligger der. Skal alt ligge på 
autismeforeningen.no? 

Svar fra nestleder Fiona Druett: Hvis jeg skjønner deg riktig så snakker du om 
Verktøykassen? Vi er i en flytteprosess nå og skal snart presentere en helt ferdig 
plan. 

 

● Bente Liabø Thorsen fra Sogn & Fjordane: Vi bruker Microsoft Office 365 og 
Onedrive i en annen forening. Der ligger også medlemsliste som bare er delt med 
meg. Kanskje feil vei å gå ved å bygge en verktøykasse på nett. Vi burde bruke 
Office 365 for det styreadministrative. 



Svar fra nestleder Fiona Druett: Vi utreder Microsoft Office 365, men det må ses på 
antall lisenser o.l. Vi tar dette med oss.  

 

● Jon Martin Jonsmoen fra Oslo: Jeg vil snakke om rettighetsarbeidet. CRPD skal 
inkorporeres i norsk lov, men regjeringsadvokaten er for forsiktig. her er det viktig å 
samarbeide med FFO. 

Svar fra nestleder Fiona Druett: Fint å høre at vi har hørt lokallagene og vi har fått 
med ting dere er opptatt av.  

 

● Catherine Bakke Ulvik fra Hordaland: Et innspill på representasjon i pride. Seksuell 
helse kunde ha vært med via De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging (RVTS). Vi håper å få en veileder for vår målgruppe.  

 

● Anne Cath Lindstrøm fra Vest-Agder: Det er ikke vanskelig å komme over 10 000 
medlemmer for oss. Lett å komme opp i det spesielt med familiemedlemmer. 
Informasjon om familiemedlemskap må formuleres bedre på den nasjonale siden.  

 

● Linda Ørseng, Vest-Agder: Jeg visste ikke om at familiemedlemmer var så viktige. 
Informasjonen utad burde være mye bedre.  

 

● Geir Mathisen, Østfold: Viktig at styrearbeidet skal foregå på en smidig måte. 
Organisasjonen må ta et valg i hva man skal bruke. Alt ligger på Disk og det er lett å 
bruke det samt lære opp nye. Hvis vi bytter så må det bli kurs. Må være mer 
opplæring for å få det opp å gå.  

 

● Jannice Bårtvedt, Hordaland: Kan lisenser bli koblet opp mot lokallaget slik at hvert 
lokallag får en? 

Svar fra nestleder Fiona Druett: Det var slik i starten og så har det blitt utvidet. Nå 
rydder vi litt opp igjen. 

Svar fra styreleder Annette Drangsholt: Leder- og landsmøtet har ønsket å utvide 
antall lisenser. Først hadde lokallagene en, så ønsket organisasjonen at leder skulle 
få en. Så spredde det seg. Nå har vi mistet litt kontrollen. Men vi må rydde i dette. Vi 
må avslutte e-poster på folk som skal ut av verv.  

● Ole Wang, Oslo: En kommentar til det praktiske med en mail. Her blir det 
problematisk med totrinns autorisering.  

Svar fra styreleder Annette Drangsholt: Vi hadde lagt opp et system der flere hadde 
tilgang til samme mail. Dette er ikke i henhold til GDPR. Det kan være litt rotete til 
hvem som har tilgang til mail. Vår oppfordring er at det er en person i lokallaget som 
har ansvar for mailen og som videresender informasjon. Vi må komme tilbake til 
handlingsplanen.  

● Catherine Bakke Ulvik, Hordaland: Jeg foreslår å legge til dette til handlingsplanen 
“Arbeide systematisk for bedre seksuell helse og helseopplysning, og forebygging, 



oppfølging imot overgrep, for alle på Autismespekteret.” Dette kan gjerne 
omformuleres.  

 

● Mette Irene Fratini Flesland, Hordaland: Kan vi holde det i bakhodet på punktet om 
opplæring? 

 

● Linda Beate Hansen, Møre og Romsdal: Dette er et kjempeviktig felt. Det handler om 
å komme tidlig inn i skole og barnehage. Våre barn må få god undervisning som er 
tilpasset. Jeg håper vi tar det inn i handlingsplanen.  

 

● Styreleder Annette Drangsholt: Det nye styret skal jobbe med handlingsplanen. Vi 
skal sette opp satsningsområder. Vi er helt enige om at dette skal med i et 
arbeidsdokument. Så er det opp til lokallagene hvordan de jobber med dette i sine 
lokale miljøer. Målet er at vi sammen kan representere Autismeforeningen. Høres det 
greit ut? 

 

● Anette Søreide, Hordaland: Jeg er opptatt av overgrep i boliger. I Hordaland har det 
vært mye overgrep i barnehagene nå. Vi jobber veldig hardt opp mot kommunen for 
å få inn to våkne nattevakter samt andre tiltak. 

 

● Rune Sandberg fra sentralstyret: Jeg har vært vernepleier i 20 år. Dette er et 
vanskelig tema som treffer mange felt så som jus, skole og helse. Dette er 
utfordringen når man skal utvikle dokumenter, det kan være vanskelig å være 
spesifikk på et område.  

 

● Styreleder Annette Drangsholt: Send gjerne inn refleksjoner og styrker dere har i 
lokallagene. Hvilke saker brenner dere for? Dere etterlyser dokumenter, men det 
samme gjør vi sentralt også. Vi må finne en felles måte å dele ting på. Be gjerne om 
teams-møter med sentralstyret eller sekretariatet der vi kan snakke sammen.  

 

● Nestleder Fiona Druett: Vi går til avstemning.  

 

Vedtak: Handlingsplanen for 2023 ble enstemmig vedtatt.   


