
 
 

VEDTEKTER FOR LOKALLAG I AUTISMEFORENINGEN I 
NORGE 

 
I. ORGANISASJON 

 
§ 1. Navn 
Organisasjonens navn er Autismeforeningen i Norge. Som offisiell forkortelse brukes 
AiN. Lokallagenes navn er Autismeforeningen i Norge, samt navnet på det geografiske 
området lokallaget dekker. Forkortelse er AiN og navn på geografisk område (før 2018). 

 
§ 2. Visjon 
AiNs visjon er varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn. 

 
§ 3. Formål 
AiN er en sammenslutning av personer med autismespekterdiagnose (ASD), foreldre, 
foresatte, pårørende, fagfolk og andre interesserte. 

 
AiNs formål er å drive: 

• Medlemsrettet arbeid for å bidra til å skape treffpunkt, nettverk og aktivitet 
for personer med ASD og deres familier. 

• Likepersonsarbeid for å bidra til hverdagsmestring og forebygging av 
psykiske tilleggsvansker 

• Opplysningsarbeid, for å øke samfunnets kunnskap, forståelse og aksept for 
personer med ASD. 

• Interessepolitisk arbeid for å oppnå likeverdig deltakelse i samfunnet for 
personer med ASD og deres familier. 

• Oppmuntre og stimulere til forskning for å bidra til utvikling av kunnskap om 
og forståelse av ASD. 

 
§ 4 Verdigrunnlag 
Personer med ASD skal ha et godt liv basert på den enkeltes interesser og behov. Dette 
innebærer likeverd og engasjement i samfunnet i alle livsarenaer og livsfaser, og at 
samfunnet oppfyller sine forpliktelser med fokus på helhetlige, langsiktige og individuelt 
tilrettelagte tilbud. 

 
AiN er nøytral med hensyn til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet. 

 
§ 5 Medlemskap 
AiN er en medlemsbasert og demokratisk styrt organisasjon. 

• Bare enkeltpersoner kan bli medlemmer i AiN. 

• Medlemskapet er individuelt og personlig. 

• Medlemskapet registreres sentralt, men medlemmene velger det lokallaget 

de vil tilhøre. 



• Medlemskapet er gyldig for det kalenderåret kontingenten er betalt for. Det 

er to former for medlemskap: 

o Hovedmedlem 

o Husstandsmedlem 

 

 
II. ÅRSMØTE 

 
§ 6 Forberedelse til årsmøtet 
Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. 

 
Årsmøtet skal holdes fysisk eller digitalt hvert år innen utgangen av mars. 

 
Saker som medlemmer ønskes behandlet på årsmøtet, må være tilsendt styret minst 6 
uker før møtet. 

 
Styret innkaller til årsmøtet skriftlig med minst 2 ukers varsel. Med innkallingen følger 
en fullstendig saksliste. 

 
§ 7 Deltagelse, talerett, forslagsrett og stemmerett 
Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet. Lokallaget kan kreve påmelding fra 
deltakerne. 

 
Alle over 15 år med gyldig medlemskap har talerett, forslagsrett og stemmerett på 
årsmøtet. 

 
§ 8. Dagsorden 
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

 
Konstituering: 

• Valg av 2 protokollførere 

• Valg av 2 stemmeberettigede representanter til å underskrive protokollen 

• Godkjenning av innkalling 

• Godkjenning av saksliste og dagsorden 

 
Saksbehandling: 

• Årsmelding av foregående år 

• Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12 foregående år 

• Revisors beretning 

• Budsjett for inneværende kalenderår 

• Innkomne saker 

• Valg 



§ 9 Valg 
Årsmøtet skal velge: 

• Leder 

• Nestleder 

• Økonomiansvarlig 

• Minst to styremedlemmer 

• Minst to varamedlemmer 

• 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor 

• Valgkomité 

 
Kandidater til verv i lokallaget må ha gyldig medlemskap i foreningen. 
Alle kandidater skal ha sagt seg villige til å ta tillitsverv. 
 
Leder, nestleder og økonomiansvarlig velges for 1 år om gangen. 
Styremedlemmer velges for 2 år om gangen slik at omtrent halvparten er 
på valg samtidig. Varamedlemmene velges for et år om gangen. 
 
Revisor og valgkomite velges for et år om gangen. 
 
Benkeforslag på årsmøtet er tillatt, men ingen kan foreslå seg selv som 
kandidat til styret. Ved benkeforslag skal det gjennomføres skriftlig eller 
elektronisk valg. 
 
Ved stemmelikhet foretas omvalg mellom de to kandidatene som har fått 
flest stemmer. 
 
Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
§ 10 Valgkomiteen 
Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Valgkomiteen skal arbeide i tråd med 
foreningens gjeldende vedtekter og styrende dokumenter. 

 
§ 11 Protokoll 
Kopi av underskrevet protokoll skal sendes til sekretariatet i AiN innen én måned etter 
årsmøtet sammen med årsmelding, revidert regnskap og budsjett. 

 
§ 12 Ekstraordinært årsmøte 
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst to ukers varsel når enten et flertall 
av styrets medlemmer, en tredjedel av lokallagets medlemmer eller Sentralstyret 
fremsetter krav om det. 

 
Bare saker som er nevnt i innkallingen kan bli behandlet på møtet. 

 

III. LOKALLAG 

 
§ 13 Styret 
Lokallaget ledes av et styre bestående av: 

• Leder 

• Nestleder 

• Økonomiansvarlig 



• 2 styremedlemmer 

• 2 varamedlemmer 

 
Styret velger studieleder og sekretær. 

 
Flertallet i styret må bestå av foreldre, pårørende eller selv ha diagnose innen 

autismespekteret. 

 
Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer og leder eller nestleder er til stede. 

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

Styret innkalles til møte når leder, nestleder eller 3 styremedlemmer forlanger det. 

Innkalling til styremøter skal sendes ut av leder til hele styret. 

En tillitsvalgt kan få permisjon fra sitt verv; da rykker vara opp 

 
§ 14 Lokallagsstyrets ansvar 
Styret har ansvar for 

• å følge AiNs og lokallagets vedtekter organisasjonshåndboken. 

• å forberede årsmøtet, 

• å sende protokoll fra styremøter og årsmøtet til sekretariatet, 

• å gjennomføre landsmøtets beslutninger innenfor sitt geografiske område, 

• at lokallagets regnskap blir ført i samsvar med lover og forskrifter og blir 

revidert av autorisert revisor eller to valgte revisorer, å informere AiN 

sentralt om lokale saker av viktighet for AiN. 

 
 

IV. AVVIKLING AV LOKALLAG 
 

§ 15 Oppløsning 
Oppløsning av lokallaget kan bare skje på årsmøtet og krever minst 2/3 flertall av 
avgitte stemmer. 

 
Eventuelle midler lokallaget disponerer ved oppløsning, skal overføres 
Autismeforeningen i Norge. Midlene øremerkes til en eventuell nyetablering av lokallag 
som dekker samme område. 


