Vedtekter for Autismeforeningen i Norge
§1

Navn

Organisasjonens navn er Autismeforeningen i Norge. Som offisiell forkortelse brukes
AiN.
Fylkeslagenes navn er Autismeforeningen i Norge, (navn på fylke eller område)
fylkeslag. Forkortelse er AiN, (navn på fylke eller område) fylkeslag.

§2

Visjon

AiN sin visjon er:
Varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn

§3

Verdigrunnlag

AiN baserer sin aktivitet på FNs menneskerettighetserklæring og FN-konvensjonen
for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
Dette innebærer at personer med ASD skal få tjenester som er:
●
●
●
●

helhetlige
langsiktige
individuelt tilrettelagte
kontinuerlige

Tjenestene må omfatte alle livsarenaer og livsfaser, og ta utgangspunkt i den
enkeltes interesser og behov.
AiN er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet.

§4

Formål

AiN er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose (ASD),
foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte.
AiNs formål er å drive:
● Interessepolitikk for å oppnå likeverdig deltakelse i samfunnet for personer
med ASD og deres familier.
● Likepersonsarbeid for å bidra til hverdagsmestring og forebygge psykiske
tilleggsvansker
● Medlemsrettet arbeid for å bidra til å skape treffpunkt, nettverk og aktivitet for
personer med ASD og deres familier.
● Opplysningsarbeid, for å øke samfunnets kunnskap, forståelse og aksept for
personer med ASD.
● Oppmuntre og stimulere til forskning, for å bidra til utvikling av kunnskap
om, og forståelse av ASD.

§5

Organisasjonsstruktur:

Organisasjonsstrukturen i foreningen, fra høyeste til laveste organ, er:
● Landsmøtet
● Ledermøtet
● Sentralstyret
● Arbeidsutvalget
● Fylkeslag

§ 5.1

Fylkeslag

Autismeforeningen er inndelt i fylkeslag som representerer Autismeforeningen på
lokalt plan. Hvert fylkeslag har eget styre og følger mønstervedtekter vedtatt av
landsmøtet.

§6

Medlemskap

● Enkeltpersoner kan bli medlemmer i AiN.
● Medlemskap er individuelt og personlig.
● Medlemskapet er sentralt, med automatisk medlemskap i fylkeslaget
medlemmet er registrert bosatt i.
● Medlemskapet er gyldig for det kalenderåret kontingenten er betalt for.

§ 6.1

Æresmedlemsskap

Sentralstyret kan tildele æresmedlemskap til enkeltpersoner etter forslag fra
medlemmer.

§ 6.2

Kontingent

Kontingentsatsene for medlemskap i AiN fastsettes av landsmøtet.

§7

Landsmøtet

Landsmøtet er AiNs høyeste organ.
Landsmøtet skal holdes hvert annet år innen utgangen av april.
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være sentralstyret i hende minst 8
uker før møtet.
Sentralstyret innkaller til landsmøtet skriftlig med minst 4 ukers varsel. Med
innkallingen følger en fullstendig saksliste.
Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til
stede eller representert med fullmakt i henhold til § 7.2.

§ 7.1

Sammensetning og delegater landsmøtet

Alle med gyldig medlemskap har rett til å møte på landsmøtet.
I tillegg innkalles:
● Sentralstyrets medlemmer
● Representanter fra Faglig råd
● Representanter fra Ressursgruppen for voksne med ASD
● Representanter fra Kontroll- og klageutvalget
● Representanter fra Valgkomiteen
● Representanter fra hvert fylkeslagsstyre
● Daglig leder
Observatører kan inviteres til å delta på landsmøtet.

§ 7.2

Talerett, forslagsrett og stemmerett

Alle medlemmer i foreningen har talerett i landsmøtet.
Stemmerett:
●
●
●
●

Sentralstyret har 6 stemmer
Hvert fylkeslag har 3 stemmer
Ressursgruppen for voksne med ASD har 2 stemmer
Faglig råd har 1 stemme

Alle stemmeberettigede har forslagsrett.
Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett.
Delegater har kun stemmerett ved innlevering av fullmakt underskrevet av leder og 1
annen representant fra det styret, råd eller utvalg de representerer.
Sentralstyret og delegater fra andre av AiNs råd og utvalg har kun stemmerett for det
styret, råd eller utvalg de representerer, og kan ikke representere andre av AiNs
organer som de er medlem i.
Sentralstyret har ikke stemmerett i spørsmål som gjelder årsmelding og regnskap.

§ 7.3

Dagsorden

Landsmøtet skal behandle følgende saker:
● Godkjenning av delegatenes fullmakter
● Konstituering, herunder
o Valg av møteleder
o Valg av 2 protokollførere
o Valg av 2 stemmeberettigede delegater til å underskrive protokollen
o Godkjenning av innkalling
o Godkjenning av saksliste og dagsorden
o Valg av tellekorps på 3 medlemmer
● AiNs årsmeldinger i landsmøteperioden.
● Revidert regnskap med status for hvert kalenderår i landsmøteperioden
● Fastsettelse av kontingent for de to neste kalenderår
● Strategiplan for kommende landsmøteperiode.
● Velge vertskap for kommende Landsmøte.
● Innkomne saker (sakene må være spesifisert i innkallingen)
● Valg

§ 7.4

Vedtektsendringer

Forslag om vedtektsendringer må være sentralstyret i hende innen 8 uker før
landsmøtet.
Sentralstyrets endelige innstilling skal være fylkeslagene i hende senest 4 uker før
landsmøtet.
Vedtak om vedtektsendring krever minst 2/3 av landsmøtets stemmer for å være
gyldig.
Vedtektsendringer er gyldige fra det øyeblikk de er vedtatt.

§ 7.5

Valg

Landsmøtet skal velge:
● Sentralstyre
● Faglig Råd
● Kontroll- og klageutvalg
● Ressursgruppen for voksne med ASD
● Valgkomite
Valg skal foregå i tråd med AiNs valgreglement.

§ 7.6

Nominasjoner

Kandidater til styreverv må ha gyldig medlemskap i foreningen.
Fylkeslagene sender forslag på kandidater til sentrale verv i AiN til valgkomiteen
innen fem måneder før landsmøtet. Alle kandidater skal ha sagt seg villige til å ta
tillitsverv.
Valgkomiteens innstilling skal sendes daglig leder senest 8 uker før landsmøtet.
Innstillingen sendes ut sammen med innkallingen og saksdokumentene.
Sentralstyremedlemmer bør ikke samtidig være leder i fylkeslag.
Landsmøtet kan legge frem benkeforslag på kandidater.
Ved benkeforslag kreves det at det foreligger skriftlig erklæring fra kandidatene om at
denne er villig til å ta vervet, dersom vedkommende ikke er tilstede og kan bekrefte
dette.

§ 7.7

Ekstraordinært landsmøte

Det blir innkalt til ekstraordinært landsmøte med minst 4 ukers varsel når et flertall i
ledermøtet, minst fem av sentralstyrets medlemmer, et flertall av fylkeslag eller
kontroll- og klageutvalget fremsetter krav om dette.
Bare saker som er nevnt i innkallingen kan bli behandlet.

§ 7.8

Protokoll

Utskrift av protokollen fra landsmøtet sendes til landsmøtedelegatene og
fylkeslagene senest to måneder etter landsmøtets avslutning.

§8

Ledermøtet

Ledermøtet er AiNs øverste myndighet mellom landsmøtene.
Ledermøte skal avholdes en gang i året.
Ledermøte vedtar budsjettet og handlingsplan for det påfølgende år. Sakspapirer til
ledermøtet skal være fylkeslagene i hende minst 4 uker før ledermøtet.
Ledermøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

§ 8.1

Sammensetning og delegater

Ledermøtet består av følgende delegater med stemme- og forslagsrett:
●
●
●
●

Sentralstyret har 1 stemme
1 representant fra hvert fylkeslag, vanligvis leder.
1 representant fra Ressursgruppen for voksne med ASD
1 representant for Faglig råd

I tillegg har følgende møte- og talerett:
●
●
●
●
●

Daglig leder
Medlemmer av styret i fylkeslagene
Medlemmer av ressursgruppen
Kontroll- og klageutvalget
Valgkomiteen

Fylkeslagets styre bestemmer hvem fra styret som representerer fylkeslaget i
ledermøtet.

§9

Sentralstyret

Landsmøtet velger:
●
●
●
●

Leder
Nestleder
4 styremedlemmer
2 varamedlemmer

Ved valg til sentralstyret skal det tas hensyn til geografisk inndeling, kjønn, alder og
tilknytning til autismespekteret. Sentralstyret velges for to år av gangen.
Leder og flertallet i sentralstyret må være foreldre, pårørende eller selv ha diagnose
innen autismespekteret. For å bli valgt til leder i sentralstyret bør vedkommende
kandidat ha sittet minst en periode i sentralstyret.

§ 9.1

Sentralstyrets ansvar

Sentralstyret leder organisasjonen og er ansvarlig overfor landsmøtet. Sentralstyret
har ansvar for at regnskapet blir ført i samsvar med lover og forskrifter, og revidert av
revisor.
Sentralstyret har arbeidsgiveransvar for daglig leder og den øvrige administrasjon.
Sentralstyret skal:
●
●
●
●
●

§ 9.2

Fastsette retningslinjer for daglig leder
Oppnevne representanter til nasjonale/regionale råd og brukerutvalg
Opprette utvalg og fastsette retningslinjer for disse
Behandle saker som legges fram av daglig leder, fylkeslag, råd og utvalg
Treffe beslutninger i spørsmål som ikke er regulert av vedtekter. Beslutninger
er gyldig fra den dato sentralstyret bestemmer.

Sentralstyrets beslutningsgrunnlag

Sentralstyret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 medlemmer er
tilstede. Alle medlemmene av styret, samt daglig leder, skal innkalles til møtene. I
tilfelle av stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
Protokoll fra sentralstyremøter gjøres tilgjengelig for fylkeslag, råd, utvalg og
komiteer.

§ 9.3

Signatur og fullmakter

Signaturrett innehas av daglig leder og styreleder, eller nestleder.
Styreleder kan meddele prokura og andre fullmakter.

§ 10

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget skal treffe avgjørelse i saker som sentralstyret har delegert eller gitt
fullmakt til. Arbeidsutvalgets arbeidsform bestemmes av styreleder i samarbeid med
nestleder og daglig leder.

§ 11

Daglig leder

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i alle AiNs besluttende organer, komiteer,
råd og utvalg, med unntak av valgkomiteen.
Daglig leder har leder- og personalansvar for administrasjonens ansatte og har
myndighet til å administrere den daglige virksomheten.

§ 12

Komiteer, råd og utvalg

§ 12.1

Kontroll- og klageutvalg

Kontroll- og klage utvalget er uavhengig, og er ansvarlig bare overfor Landsmøtet.
Kontroll- og klage utvalget består av 3 personer og velges for 2 år. Utvalgets
sammensetning og mandat fastsettes i egne retningslinjer.
Mellom landsmøtene avgjøres spørsmål om fortolkning av vedtektene av kontroll- og
klageutvalget.
Medlemmer i kontroll- og klageutvalget kan ikke ha andre verv i AiN
Kontroll- og klageutvalget innehar følgende oppgaver:
● Kontrollfunksjon
● Klageorgan ved uregelmessigheter, herunder varslingssaker
● Avgjørelsesmyndighet i suspensjonssaker der sentralstyret er inhabile

§ 12.2

Faglig Råd

Faglig råd er en rådgivningsinstans for AiNs organer og medlemmer.
Faglig råds medlemmer velges av landsmøtet, for 2 år av gangen.
Faglig Råd skal arbeide i tråd med egne retningslinjer.
Stemmeretten til faglig råd i lands- og ledermøtet kan ikke delegeres til Sentralstyrets
representant i Faglig råd.

§ 12.3

Ressursgruppen for voksne med ASD

Ressursgruppen, bestående av voksne med ASD, er knyttet til foreningens
sentralstyre. De skal arbeide i tråd med foreningens program. Ressursgruppen skal
bestå av 4 representanter med best mulig fordeling på kjønn, alder, bosted og
erfaringer.
Medlemmene i Ressursgruppen velges av landsmøtet for 2 år.

§ 12.4

Valgkomite

Valgkomiteen består av leder, 2 medlemmer og minst 1 varamedlem.
Valgkomiteen innstiller kandidater til valg på Landsmøtet. Valgkomiteen skal arbeide i
tråd med gjeldende vedtekter, mandat og retningslinjer.

§ 13

Disiplinærsanksjoner

§ 13.1

Fradømming av tillitsverv og ansvar

Medlemmer som på vesentlig måte skader AiNs omdømme, forhindrer lovlig fattede
vedtak i organisasjonen eller på annen måte vesentlig bryter den tillit en har i
organisasjonen, kan bli fradømt fra sitt verv i AiN.

§ 13.2

Forslag om fradømming av tillitsverv og ansvar

Sentralstyret skal behandle forslag om fradømming av tillitsverv eller ansvar.
Ved behandling av fradømming av tillitsverv eller ansvar, har den eller de som er
foreslått fradømt rett til å møte for å legge fram sitt syn på saken. Saken kan
behandles selv om vedkommende ikke møter.

§ 14

Bruk av logo

Logo brukes i henhold til eksisterende retningslinjer.
Det er bare Landsmøtet som kan ta avgjørelser vedrørende endring av foreningens
logo.

§ 15

Nettpublisering

All nettpublisering som brukes til å representere Autismeforeningen i Norge og dens
organer skal være i tråd med foreningens retningslinjer.

§16

Oppløsning

Oppløsning av Autismeforeningen kan bare skje på Landsmøte og krever 2/3 flertall
av avgitte stemmer. Ved en oppløsning må det velges et avviklingsstyre som
disponerer eventuelle midler til det beste for mennesker med
autismespekterdiagnoser.

