mai. 16

PROTOKOLL FRA LANDSMØTE 2016
S C A N D I C HA M A R HO TE L L , 9 . O G 1 0 . A P R I L 2 0 1 6

LANDSMØTET BLE ÅPNET AV EINAR BUSTERUD, ORDFØRER I HAMAR.

SAK 01/2016
Vedtak:

Godkjent. 64 stemmer i salen (Søndag var det 63 stemmer)

SAK 02/2016
Vedtak:

GODKJENNING AV INNKALLELSE

Godkjent

SAK 03/2016
Vedtak:

GODKJENNING AV FULLMAKTER

VALG AV MØTELEDER, REFERENTER, TELLEKORPS OG
PROTOKOLLUNDERSKRIVERE
Tellekorps: Vera Berntzen, Anne Karin Noer, Anne Kjersti Gaustad

Protokollunderskrivere:
Åse Gårder fra Hedmark fylkeslag og Hege Tømmerstigen fra Oppland
fylkeslag
Referenter:

Eldri Essén Ytterland og Ellen Allison Støa

SAK 04/2016

GODKJENNING AV DAGSORDEN

Ordstyrer gjorde rede for møteregler. Troms fylkeslag ba om klarere redegjøring
av forslagsrett.


I sak 11/2016 skal forkortelsen (RAS) strykes, da denne ikke er vedtatt brukt



I sakspapirene er det feil bokstav i underoverskrifter. Overskriftene er riktige,
så Landsmøtet bes forholde seg til dem
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Vedtak:



Sogn og Fjordane fylkeslag etterlyste manglende vedlegg i sak om
retningslinjer for bruk av logo. Ber om at disse forelegges.



ordstyrer svarer at Sentralstyret i ettertid ser at ordvalget her var uheldig.

Godkjent med de ovennevnte redegjørelser

SAK 05/2016

ÅRSMELDING 2014 OG 2015

Årsmelding 2015 ble gjennomgått kapittel for kapittel.
Vedtak:

Årsmeldingen godtas slik den foreligger og de muntlige forslagene tas til
etterretning.

Vedtak:

Årsmelding 2014 godkjennes

SAK 06/2016

REVIDERT REGNSKAP PR. 31.12.14 OG 31.12.15

Monika Samland Lund redegjorde for revidert regnskap.
Vedtak:

Revidert regnskap for 2014 og 2015 godkjennes

SAK 07/2016 ENDRING AV MEDLEMSKATEGORIER OG FASTSETTELSE
AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2017 OG 2018
Forslag innsendt fra Vestfold fylkeslag. Fylkeslagets leder Anne Britt Forbord la
fram saken.
Støttemedlemskap. Autismeforeningen i Norge oppretter en støttemedlemsordning

for besteforeldre, tanter, onkler etc. som ikke ønsker å betale for fullt medlemskap.
Ønsket pris: kr. 100/150,- pr. år. Formål med støttemedlemskap: ny målgruppe;
folk som ønsker å støtte foreningen, men ikke vil stå som fullt medlem til full pris.
Vedtak:

Landsmøtet støtter ikke forslaget om støttemedlemskap. Landsmøtet setter ikke
opp kontingenten. dagens system opprettholdes

SAK 08/2016

ARBEIDSPROGRAM FOR KOMMENDE PERIODE

Annette Drangsholt la fram saken
Tilleggsforslag fra Sogn og Fjordane:
“Sentralstyret går gjennom arbeidsprogram og tilføyer avsnitt om forslag til
organisasjonsbygging og fylkeslag. Ber om at dette blir lagt fram som forslag på
ledermøte høsten 2016”
Avstemming:

Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt
Endringsforslag fra Hedmark:
“I første kulepunktet brukes “hjem” i stedet for “bosted. i andre kulepunkt “et
hjem” i stedet for “bostedet”. I siste kulepunktet fjernes “at det er fokus på”
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Avstemming:

Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:

Landsmøtet gir sin tilslutning til Arbeidsprogrammet med vedtatte endringer.
Enstemmig vedtatt

SAK 09/2016
Vedtak:

LANGTIDSPROGRAM 2014 – 2020

Godkjent

SAK 10/2016
10/2016 A)

INNKOMNE SAKER

ORGANISASJONSHÅNDBOK – PRESENTASJON AV NYTT FORSLAG
Eldri Ytterland presenterte kort utkastet til organisasjonshåndboken.
Avstemming over hvorvidt foreningen skal ha en tillitsvalgtavtale.

Avstemming:

Vedtatt mot 6 stemmer
Avstemming over hvorvidt Landsmøtet støtter forslaget om politiattest for
frivillige.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt
Landsmøtets muntlige innspill tas videre av Sentralstyret i arbeidet med
organisasjonshåndboken

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

10/2016 B

ENDRINGER I VEDTEKTENE OG MØNSTERVEDTEKTENE

Må vedtas med 2/3 flertall=43 stemmer
Akershus kommer med innspill om at revisjonstidspunkt står i overskrift. Dette er det enighet om.
§1 FORMÅL

Avstemming:

Enstemmig vedtatt


Avstemming:

punkt a): gjennom å....

Enstemmig vedtatt


Vedtak:

Første setning: Autismeforeningen i Norge (AiN)

Avstemming over hele § 1 FORMÅL.

Enstemmig vedtatt
§2MEDLEMSSKAP


Endringsforslag fra Sogn og Fjordane: ønsker å bruke gammel tekst: “alle over
15 år kan tegne medlemskap”
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Vedtak:

Teksten blir dermed stående slik den var: “alle over 15 år kan tegne medlemskap”


Avstemming:

Endringsforslag fra Akershus: “fjerne “kontingentinnkreving ved epost” og
erstatte med “innkreves etter avtale med medlem eller etter hver tids mulige
betalingsløsninger”

Akershus’ forslag falt med 3 stemmer mot 61


Vedtak:

Sentralstyret trekker sitt forslag om “alle medlemmer over 15 år kan stille til
valg.”

Avstemming over § 2 som helhet, uten endringsforslag fra Sentralstyret.

Vedtatt med 61 stemmer
§ 4 LANDSMØTET

Rettelse:

Setningen “Landsmøte er foreningens høyeste myndighet. Landsmøtet skal holdes
hvert annet år innen utgangen av april. Landsmøtet velger det fylkeslaget som skal
arrangere landsmøte neste gang” hadde falt ut og skal settes inn igjen.


Endring til § 4 - Sentralstyrets forslag: «På landsmøtet har følgende
stemmerett og forslagsrett:

Faste medlemmer i sentralstyret har en stemmerett hver. Sentralstyrets faste
medlemmer har bare stemmerett for sentralstyret, og kan ikke representere andre
AINs organer som de er medlem i. det samme gjelder for faglig råd og
ressursgruppen for voksne med ASD.»


Tilleggsforslag fra Sogn og Fjordane: “sentralstyret har ikke stemmerett i sak
om regnskap og årsmelding”

Avstemming:

Endringsforslaget er vedtatt mot 3 stemmer

Vedtak:

Sentralstyrets forslag, med tillegg er enstemmig vedtatt


Vedtak:

Enstemmig vedtatt


Vedtak:

Vedtak:

§ 4 c) Ressursgruppen for voksne med ASD har 1 stemme og 1 forslagsrett

Enstemmig vedtatt


§4 d) Endringsforslag fra Sør-Trøndelag: «(tillegg til eksisterende tekst) Hvert
fylkeslag har kun 1 forslagsrett. En av delegatene skal ha denne forslagsretten
og snakke på fylkeslagets vegne (+ tekst fra annet fylkeslag)»



e) Endringsforslag “hvert fylkeslag har kun 1 forslagsrett i kvar sak”

Enstemmig vedtatt


Vedtak:

§ 4 b) Faglig Råd har 1 stemmerett og 1 forslagsrett

Avstemming over hele § 4 LANDSMØTET.

§4 med de vedtatte endringer er enstemmig vedtatt
§6 VALG OG VALGBARHET
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Søndag - 63 stemmer i salen
BOKSTAV A)VALGBARHET

Vedtak:



Endringsforslag fra Buskerud: «Alle ordinære medlemmer over 18 år er
valgbare»



Buskerud trekker forslaget.



Avstemming over § 6 a)

Sentralstyrets forslag er enstemmig vedtatt
Bokstav b)Valg av styreleder

Rettelse:

Redigeringsfeil: Det skal stå «leder av sentralstyret velges ved eget valg»


vedtak:

Avstemming over hele § 6

Enstemmig vedtatt
§ 7 VALGKOMITE

Rettelse:

Redigeringsfeil i pkt om sammensetning - det skal være 3 medlemmer.
§7 B OPPGAVER OVERFØRES TIL ORGANISASJONSHÅNDBOKA


Strekpunkt om fylkeslag strykes
§7 C NOMINASJONER

Avstemming:



Strekpunkt om fylkeslaget strykes



Endringsforslag fra Hedmark: “Punkt A, D og E står som foreslått. Punktene B
og C strykes og overføres til organisasjonshåndboka”

Hedmarks forslag enstemmig vedtatt


Avstemming:

Sogn og Fjordanes endringsforslag er enstemmig vedtatt


Vedtak:

Endringsforslag Sogn og Fjordane: ad § 7 E, “Verv i valgkomiteen kan ikke
kombineres med andre verv eller jobb i sentralt i Autismeforeningen”

Avstemming over hele § 7

§ 7 enstemmig vedtatt med de endringer som er vedtatt
§ 9 FAGLIG RÅD


Vedtak:

Endringsforslag fra Sogn og Fjordane: «Stryker forslaget fra sentralstyret og
går tilbake til ordlyden i tidligere § 7.»

Sogn og Fjordanes forslag vedtas. Sentralstyrets forslag faller
§ 11 AUTISMEFORENINGENS KONTROLL- OG KLAGEUTVALG (AKKU)


Endringsforslag fra Sentralstyret: «Andre setning strykes «Utvalget skal foreta
endelig godkjenning av Autismeforeningens regnskap»
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Vedtak:



Endringsforslag fra Sogn og Fjordane: «Framlegg til oppretting av utvalg AKKU
- avvises. Nytt framlegg: Det opprettes kontrollutvalg på 3 personer valgt av
landsmøtet. retningslinjer for kontrollutvalg utarbeides av sentralstyret»



Sogn og Fjordane trekker sitt forslag



Nytt endringsforslag fra Sogn og Fjordane: «Det opprettes et AKKU med 3
personer. Funksjonstida er 4 år. Nødvendig kompetanse innhentes ved behov.
medlemmer i AKKU kan ikke ha sentrale verv. oppnevnes av landsmøte”



Nytt endringsforslag fra sentralstyret: «Det opprettes kontroll- og klageutvalg
bestående av 4 personer valgt av landsmøte. Retningslinjer for kontroll og
klageutvalget utarbeides av sentralstyret. funksjonstiden for medlemmene er
4 år, der halvparten er på valg hvert landsmøte. medlemmer i kontroll- og
klageutvalget kan ikke ha andre verv i Autismeforeningen.»



Sentralstyret trekker sitt opprinnelige forslag (det som er i sakspapirene)



Avstemming over hvorvidt Autismeforeningen skal ha et kontroll- og
klageutvalg

Enstemmig vedtatt at foreningen skal ha et kontroll- og klageutvalg


Avstemming over forslagene fra Sogn og Fjordane og Sentralstyret:

Sentralstyrets forslag: 33 stemmer for.
Sogn og Fjordanes forslag: 30 stemmer for. Forslaget faller

Vedtak:

Ny avstemming over sentralstyrets forslag:

Enstemmig vedtatt
§ 12 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV LOGO


Avstemming:

Forslag fra sogn og Fjordane: Endre overskriften til “Bruk av logo”

Forslaget er enstemmig vedtatt
§ 12 enstemmig vedtatt med vedtatte endringer
ENDRINGSFORSLAG TIL §§ 13 OG 14:


Vedtak:

Ordet «retningslinjer» fjernes fra overskriften.

Vedtatt

§ 11 FYLKESLAGENE (NYTT NR ER § 16)

Vedtak:

Endringsforslag fra Sør-Tr. lag: «i første avsnitt legges det til “.. og egne
vedtekter”»

Vedtatt med 42 mot 18 stemmer. 3 blanke stemmer
§13 NETTPUBLISERING
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Vedtak:

Vedtatt mot 1 stemme


Vedtak:

Andre avsnitt strykes

Avstemming over de samlede vedtektene:

Enstemmig vedtatt med de vedtatte endringer
MØNSTERVEDTEKTER



§1 vedtatt med endringer i tråd med hovedvedtekter
§2 vedtatt i tråd med hovedvedtekter



§3 “innen utgangen av mars”

Vedtak:

Vedtatt mot 6 stemmer

Vedtak:

§ 3 vedtatt mot 3 stemmer


Endringsforslag fra Buskerud: «Endre navn fra mønstervedtekter til vedtekter
for fylkeslag. herunder kan ikke avvike fra AIN sine nasjonale vedtekter men,
kan inneholde lokale tillegg eller dispensasjoner gitt fra årsmøte, landsmøte
eller sentralstyret. Videre foreslår vi at disser fylkesvedtektene ikke behandles
på landsmøte annet enn ved helt nødvendige endringer. Sentralstyret bør
unngå å endre fylkesvedtektene.» Saken bør derfor avvises av landsmøtet

Vedtak:

Vedtatt med 56 mot 4 stemmer. 3 blanke. Saken behandles dermed ikke av
Landsmøtet

10/2016 C)

BRUK AV LEDSAGERBEVIS PÅ HELSEEKSPRESSEN


Vestfold fylkeslag ønsker at Autismeforeningen i Norge skal arbeide for at
pasientreiser/Helfo bør godkjenne bruk av ledsagerbevis på Helseekspressen.



Sentralstyret foreslår at Landsmøtet gir sin tilslutning til forslaget. Forslaget
innlemmes i Sentralstyrets arbeidsprogram for 2016 – 2018 for videre
oppfølging

Vedtak:

Sentralstyrets forslag ble vedtatt

10/2016 D)

SPESIALSKOLETILBUD

Oslo fylkeslag ved leder redegjorde for saken.


Forslag til vedtak fra Oslo:
1. Oslo fylkeslag ber landsmøte å vedta følgende: sentralstyret skal styrke
arbeidet med å ta del i skoledebatten og tydeliggjøre at skoletilbudet må
tilpasses barnas behov.
2. Sentralstyret skal jobbe for endringer i Plan og bygningsloven som
omhandler universell utforming for offentlige bygg som skoler og
barnehager
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Vedtak:

Innstilling fra Sentralstyret: Vi ønsker å fortsette det interessepolitiske
arbeidet for at kommunene og fylkeskommunene skal gi gode
opplæringstjenester for våre barn. Der det er hensiktsmessig ønsker vi å
samarbeide med andre organisasjoner for å oppnå bedre resultater.

Oslos forslag: 9 stemmer. Sentralstyrets forlag er vedtatt

10/2016 E) FORSLAG OM KRAV OM MEDLEMSKAP FOR Å KUNNE DELTA PÅ FYLKESLAGENES
MEDLEMSARRANGEMENTER
Rogaland trekker sitt forslag

F)

FORSLAG OM FELLES ID-KORT

Allis Aresdatter redegjorde for forslaget fra Finnmark fylkeslag. Saken har vært
oppe på ledermøte 2015.


Avstemming:

G)

Sentralstyrets forslag er enstemmig vedtatt

FORSLAG OM UTVIDET LENGDE PÅ SENTRALSTYRETS VALGPERIODE


Avstemming:

Sentralstyrets forslag: «Landsmøtet støtter sentralstyrets forslag om å
innlemme arbeidet med utredning av muligheten for felles ID-kort i
arbeidsprogrammet for 2016 – 2018.»

Sentralstyrets forslag: «Landsmøtet opprettholder valgperioden for
tillitsvalgte i sentralstyret til to år.»

Sentralstyrets forslag er vedtatt mot 3 stemmer og 2 blanke

H)

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I EXTRASTIFTELSEN

Tove Olsen redegjorde for saken
Avstemming:

1 blank, 3 mot. 59 for.

Vedtak:

Autismeforeningen søker medlemskap i Extrastiftelsen

I)

Avstemming:

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I FAGPRESSEN



Sentralstyrets forslag: «Foreningen søker ikke medlemskap i Fagpressen»



Endringsforslag fra Sogn og fjordane: «Det innvilges kr. 6380,- + mva for
medlemskap. Innmeldingstidspunkt kommer i en prosess som kontoret er inne
i når tiden er rett»

Sentralstyrets forslag: 27 stemmer
Sogn og fjordanes forslag: 36 stemmer

Vedtak:

Sogn og fjordanes forslag er vedtatt

SAK 10/2016 J)

REVIDERT BUDSJETT FOR 2016
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Monica Samland Lund redegjorde for revidert budsjett


Avstemming:

Vedtatt mot 9 stemmer og 5 blanke (minus sentralstyret 6 stk)


Avstemming:

Endringsforslag fra Sogn og Fjordane: «nytt punkt i budsjettet: Sette av midler
av overskuddet 2015 kr 250000 for fylkeslag med dårlig økonomi å søke på.
Behovsprøvd tildeling av innvilga midler. Tilbakerapportering over bruk fra
fylkeslaga.»

Østfold foreslår å øke post 34 med kr. 3500 per sentralstyremedlem per år til
dekning av telefonutgifter.

Vedtatt mot 5 stemmer
Avstemming over revidert budsjett

Vedtak:

Enstemmig vedtatt med de endringer som er vedtatt

SAK 11/2016
A)

VALG AV

MEDLEMMER TIL SENTRALSTYRET

LEDER:

Annette Drangsholt
Enstemmig valgt
NESTLEDER:

Joachim Svendsen, Nedre Eiker.
STYREMEDLEMMER:

Harald Neerland, Kongsberg
Monica Samland Lund, Skien.
Allis Iren Aresdatter, Ås.
Vibeke Jacobsson, Horten.
VARAMEDLEMMER:

Åslaug Kalstad, Bergen.
Rune Sandberg, Trondheim.
Nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon.
B)

MEDLEMMER TIL FAGLIG RÅD

LEDER

Niels Petter Thorkildsen, spesialpsykolog
MEDLEMMER:

Beate Bergsli, vernepleier
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Ellen Ekevik, spesialpedagog
Hanne Torkelsen, advokat
Magne Brun, advokat
Ellen Gjesti, førskolelærer og spesialpedagog
Bente Rovik Strømsvåg, vernepleier og spesialpedagog
Valgt ved akklamasjon
C)

MEDLEMMER TIL RESSURSGRUPPEN

Anna C. Saur
Pål Munch-Ellingsen
Jan-Morten Welde
Truls Simon Halbakken
Valgt ved akklamasjon
D)

VALGKOMITE PÅ 3 MEDLEMMER

Torill Nordås (Nordland fylkeslag)
Vibeche Merete Tvedt Aalvik (Hordaland fylkeslag)
Siv Helene Almås Brekke (Rogaland fylkeslag)
Valgt ved akklamasjon
E)

REVISOR

Revisorgruppen Mæland og Østby
Valgt ved akklamasjon
F)

REPRESENTANTER TIL UTVALG OG KOMITEER SOM SKAL VELGES PÅ LANDSMØTET
Sentralstyrets forslag: ber om fullmakt til å utnevne representanter

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

SAK 12/2016 VALG AV REPRESENTANTER TIL ORGANISASJONER HVOR AUTISMEFORENINGEN
ER MEDLEM (FFO, FUNKSJONSHEMMEDES STUDIEFORBUND, AUTISM EUROPE, WORLD
AUTISM ORGANISATION)
Sentralstyrets forslag: ber om fullmakt til å utnevne representanter
Vedtak:

Enstemmig vedtatt

HVOR SKAL NESTE LANDSMØTE ARRANGERES?




Forslag fra Nordland: Bodø
Forslag fra ressursgruppen: Trondheim
Forslag fra Nord-tr.lag: Trøndelagsfylkene slår seg sammen og arrangerer
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Avstemming: 17 for Nordland.
Vedtak:

Landsmøtet 2018 arrangeres i Trøndelag ved et samarbeid mellom
Trøndelagsfylkene

Eldri Essén Ytterland

Åse Gårder

Hege Tømmerstigen
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