
Protokoll  Sentralstyremøte 8 - 2022

Tid: fredag 9. september – søndag 11. september

Sted: Skjetten

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

Sekretariatet: Elin Maria Lilloe-Wall og Emma Bodman

Saksliste

Saksnr. Saksinformasjon

51/22 Godkjenning av saksliste
Godkjent

Annette

52/22 Landsmøtet og ledermøtet 21-23. oktober 2022, Quality
hotel  Tønsberg

Saker landsmøtet

- Strategi

Strategidokumentet ble ferdigstilt og endelig godkjent av
sentralstyret.

- Innsendte saker

Innsendte saker ble behandlet og sentralstyrets ble enige om
innstilling per sak. Se vedlegg.

- Kontrollkomiteens mandat

Vi foreslår å stryke kravet om minimum 2 møter i året og
endre  til å møtes etter behov. Vi ønsker å opprettholde at de
skal skrive protokoll. Vi ønsker å opprettholde
beslutningsdyktighet.

- Politisk plattform

Sentralstyret ønsker å sette en grovskisse som vises på
fredagen på landsmøte. Av kapasitetsmessige årsaker er det
usikkerhet knyttet til å dette vil bli realisert. Som grunnlag til
denne skal  gruppearbeidet fra april brukes samt arbeidet
med NOUen. De som har kapasitet fra sentralstyret kan
møtes til et Teamsmøte og begynne på arbeidet.

Saker ledermøtet

- Budsjett

Monica og Elin gikk igjennom budsjettutkast. Dette ble
godkjent uten endringer.

- Handlingsplan

Elin og
Annette



Handlingsplan ble utsatt. Fiona, Annette og Elin lager et
utkast som godkjennes på sentralstyremøte på Teams onsdag
14. september.

- Praktisk gjennomføring av landsmøtehelgen

Informasjon om planlegging og program ble gått igjennom av
sekretariatet.

53/22 Rutiner for varsling - etiske retningslinjer
- Nytt avsnitt om varsling ble gått igjennom og godkjent av

sentralstyret.

Elin

54/22 Rutiner for honorarer, møtegodtgjørelse og utlegg

Rutiner for honorarer og møtegodtgjørelse ble gått igjennom.
Saken tas opp på nytt etter landsmøte.

Monica og
Elin

55/22 Henvendelse fra medlem  - Behandles som B sak Elin

55/22 Økonomigjennomgang

- Økonomirapport pr. 31. juli ble gått igjennom i plenum. Rapporten
ble tatt til orientering.

Monica og
Elin

56/22 Honorar Autisme i Dag
- Gaver til personer som bidrar til Autisme i Dag.

Vedtak: Sentralstyret stiller seg positive til dette. Vi arbeider
videre med saken. Alternativer: gavekort/honorar/gave
Annonseinntekter. Vi må se på priser og muligheter for å øke
inntekter.

Joachim

57/22 Innkjøp av AiN artikler
- Innkjøp av krus som gave.

Vi tar opp bestilling til lokallagene. Bestiller fra Aurora
(samme som sist)

- Innkjøp av profilklær
Sekretariatet begynne med research på profilplagg. Ikke et
stort lager, men mulighet for tillitsvalgte.

Elin

58/22 Mangfoldsplakaten
- Signering av mangfoldsplakaten. Varig god livskvalitet i et

mangfoldig samfunn er visjonen til Autismeforeningen.
Mangfold er veldig viktig og foreningen vil gjøre alt for et mer
mangfoldig samfunn

- Vedtak: AiN signerer plakaten.

Elin

59/22 Informasjon fra sekretariatet

Sekretariatet orienterte om pågående prosjekter:

● Friluftsleir 26.-28. august
● Treff for voksne med ASD 9.-11. september
● Arendalsuka
● Folkemøter

Elin og Emma



● Medlemsregisteret
● Likepersoner.no og lokallagsaktivitet

60/22 Eventuelt

Kontaktpersoner i ressursgruppa ble diskutert.
Sentralstyret vedtar  å opprettholde to
kontaktpersoner for ressursgruppa men en av de blir
vara.

Møter til høsten:

7.-9. oktober: Eventuelt Autism congress, Krakow

21.-23. oktober: Landsmøte og ledermøte, Quality hotel Tønsberg

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Annette Drangsholt (Nov 23, 2022 10:56 GMT+1)
Annette Drangsholt

Annette Drangsholt

annette.drangsholt@autismeforeningen.no

Joachim Svendsen (Nov 25, 2022 11:25 GMT+1)

Joachim Svendsen

joachim.svendsen@autismeforeningen.no

Monica Samland Lund (Nov 25, 2022 14:14 GMT+1)
Monica Samland Lund

Monica Samland Lund

monica.samland.lund@autismeforeningen.no

Fiona Druett (Nov 25, 2022 14:19 GMT+1)
Fiona Druett

Fiona Druett

fiona.druett@autismeforeningen.no

Cathrine Pettersen (Nov 27, 2022 21:24 GMT+1)

Cathrine Pettersen

cathrine.pettersen@autismeforeningen.no

Sonja Lillevik (Nov 27, 2022 21:26 GMT+1)

Sonja Lillevik

sonja.lillevik@autismeforeningen.no
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