
Autismeforeningen i Norge
Wergelandsveien 1-3
0167 Oslo

Grunnlagsåret 2022

ÅRSMELDING FOR MØRE OG ROMSDAL LOKALLAGAG

Navn på lokallaget: Møre og Romsdal
Kommunetilhørighet: Heile Møre og Romsdal
Fylkestilhørighet: Møre og Romsdal
Dato for valg av styret i lokallaget:
05.03.2022 / 03/09.2022

Styret er valgt for perioden:
1 og 2 år avhengig av roller. Pga
vedtektsendringer der alle skal
veljast for eitt år er alle på valg i
2023.

NAVN OG ADRESSE PÅ STYRETS MEDLEMMER PR. 31. DESEMBER 2022:
Leder Marita Pettersen Reknes, Langevåg
Nestleder Mildrid Valle, Vestnes
Sekretær
Kasserer Per Martin Vikene, Volda
Styremedlem 1 Linda Beate Hansen, Ålesund
Styremedlem 2 Liv Ingrid Aske Håberg, Volda
Styremedlem 3
Varamedlem 1 Marie Ødegård Gjengstø, Eide
Varamedlem 2 Karoline Tovan, Sykkylven
Varamedlem 3
Dato: Underskrift :

Leder

eller
___________________________             ______________________________

1. styremedlem                                         2. styremedlem
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ÅRSMELDING 2022

LIKEPERSONER REGISTRERT I LOKALLAGET I ÅRSMØTE PERIODEN
● Jonna Lise Skarmyr Gjerde, Gjerdsvika
● Laila Hauknes Thomassen, Kristiansund
● Marie Ødegård Gjengstø, Eide

ANTALL MEDLEMMER:
Vi har 591 betalende medlemmer i 2022

MØTER – AKTIVITETER – ARRANGEMENTER:
Styremøter:
7 møter gjennomførde i 2022. Pandemien var fortsatt gjeldande i starten av året, og mange av
møta vart derfor gjennomførde på Zoom/Teams. Vi fekk til to effektive styremøte-helger, ei i mai
og ei i september.

Våre datoar for styremøte har vore: 10. januar, 8. februar, 21.-22. mai (styremøte-helg),

11. august, 3-4. september (styremøte-helg), 28. september og   8. desember.

Årsmøte:

Vi hadde planlagt å gjennomføre årsmøteseminar-helg med fysisk deltaking for medlemmane
våre, men på grunn av oppblomstring av korona, vart årsmøtet holdt digitalt 5 mars.

Vi holdt og eit ekstraordinært årsmøte 3. september.

Medlemsmøter:

● Medlemstreff
○ Vi hadde i 2022 treff i 6 kommunar. Vi hadde ved utgangen av 2022 aktive treff i

Ålesund, Ulsteinvik, Harøy, Molde, Vestnes og Aure.
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● Ungdomsgruppe i Ålesund.
○ Ungdomsgruppa på Vibes har vore mogleg å drifte i fleire år med bakgrunn i

midlar tildelt frå Stiftelsen Kjell Holm. I 2022 var det heile 14 treff. Dette er eit
lavterskeltilbod der det er fokus på samtalar/dialog, spel med andre, musikk og
andre hobbyaktivitetar. Det vert lagt stort vekt på tryggleik og openheit der ein
skaper ein arena for meistring og livsglede. Katrin Ekroll Riise og Wenche
Pettersen har vore sentrale bidragsytarar til gjennomføringa.

ANDRE ARRANGEMENTER:
● Søndag 8. august arrangerte vi familietreff i Valldal  klatrepark og søndag 15. august eit

tilsvarande arrangement i Molde Høyt og Lavt. Til saman 50-60 personar deltok, nokre
for første gong på eit arrangement i regi av Autismeforeningen. Medlemmane fekk gratis
inngangsbillett, inkludert klatring og grillmat. Å verte kjent og skape relasjonar både
mellom dei vaksne, born og ungdommar var noko av hovudmålet med familietreffa. For
mange ble også dette mye mestring.

● 17. oktober arrangerte vi en åpen og gratis informasjonskveld i Molde i bankettsalen på
hotell Alexandra. Tema var “autisme - utfordrende atferd og skoleangst”, og
foredragsholder var Steinar Skomedal fra Spiss. Arrangementet var vellykka; rundt 200
personar deltok, og blant deltakarane var fleire fagpersonar frå skule, barnehage og
liknande, i tillegg til pårørande.

● E-Teams Ålesund kommune: Ukentlige samlinger med aktivitet og gaming. En trygg
møteplass. Ungdomsgruppa på Blindheim består av 17 ungdommer på
autismespekteret. Det ble søkt om tilskudd til en barnegruppe, men det kom ikke i boks,
men ny mulighet i 2023.  Det ble i 2022 startet e- teams jentegruppe lokalisert på NTNU.
Denne gruppen er åpen for alle.

● Barneaktivitetsgruppa; Autismeforeningen har vært så heldige å bli invitert til å bli med i
Barneaktivitetsgruppa til NFU Sula, Giske og Ålesund. Det har vært månedlige aktiviteter
som bading, trampolinepark, bowling, åpen hall, ridning, jul i fjøsen. Flere barnefamilier i
autismespekteret har deltatt.

● Også denne sommeren fikk Ålesund kommune midler til Tilrettelagt sommerskole. Vår
samarbeidspartner NFU driftet midlene, og uken ble gjennomført av instruktører fra
Ålesund svømme- og livredningsklubb. Flere barn innenfor autismespekteret deltok
28.06- 02.07.22 på Bybadet, Ålesund Dyreklubb og i aktivitetsdag med Skattkammeret
på Stafsetneset.
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KURS- OG STUDIEVIRKSOMHET:
Deltakelse i kurs eller andre arrangement arrangert av andre:

● Samarbeid med Helseforetaket om foreldreopplæring.
○ Vi har hatt eit godt og aktivt samarbeid med helseforetaket gjennom heile året. Vi

har deltatt både i planlegging, gjennomføring og evaluering av foreldreopplæring.
Det har vore viktig for oss å fokusere på lik opplæring i heile fylket. Vi har bidratt
både i Ålesund, Molde og Volda i løpet av 2022.

MEDLEMMER I EKSTERNE RÅD OG UTVALG:
Styremedlem Marie Ødegård Gjengstø har deltatt i Faglig Samarbeidsutvalg for Barn og Unge i
Møre og Romsdal.

Styremedlem Linda Beate Hansen: 3 dialogmøter med brukerorganisasjonene (Ålesund
kommune). Tema var blant annet; Tilrettelagte boliger, skole, barnehage og fritid.
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ØKONOMI:
Økonomien i fylkeslaget er god, og viser eit overskot i rekneskapen for 2022 på ca kr 64.000. Vi
fekk i 2022 arrangert informasjonskveld etter pandemi-pause, så aktivitetsnivået aukar.

Som rekneskapen viser har vi inntekter ca kr 278.000 og utgifter ca kr 214.000. Kasserar
rapporterer status til styret i kvart møte. Vi har stort fokus på budsjettering i samband med
gjennomføring av våre aktivitetar slik at vi til ei kvar tid har god kontroll på likviditeten.

Den gode medlemsveksten over fleire år bidreg også svært positivt til fylkeslaget sin økonomi
og mulighetsrom for aktivitetar. No får også lokallaget større del av medlemskontingenten enn
tidlegare år. I tillegg har våre medlemmar gitt store bidrag gjennom Norsk tipping sin
grasrotandel. I samband med alle våre aktiviteter har vi stort fokus på å søke støtte fra både
offentlige og private aktører. Vi har søkt mykje i 2022 men fekk lite uttelling. Det var likevel ikkje
kritisk for aktivitetar sidan vi har god økonomi.

Sted: Dato:

______________________________________

Underskrift leder/styremedlem

______________________________________

Underskrift styremedlem
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