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Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 09/04-2022 
Dagsorden: 

• Billeder til hjemmeside. 
• Velkommen til de nye medlemmer 
• Formalia. 
• Samarbejde i daglig ledelse 
• Ansættelsesramme for DL 
• Gensidig orientering. 
• Oplæg om HB-arbejde. 
• Forventningsafstemning. 
• Årsmøde 2023 
• Generalforsamling EUCAP 
• Fremtidige HB møder 
• Udvalg, hvor vil du sidde? 
• Forretningsorden godkendelse 
• Regler og retningslinjer til godkendelse 
• Kompetenceplan godkendelse 
• SUMH og Debat Projekt 
• Boostcamp følgegruppe 
• Projekt psykiatri (lukket punkt) 
• HB-tøj 
• Klage Google forum 
• Evaluering af Årsmødet 
• Give og modtage feedback 
• Evt. 

 

Deltagende til mødet fra punkt 1-23: Andreas, Angelina, Anton, Bertram, Emma Sofie, Hanne, Hilde, 
Jonas Brøns., Jonas P., Maia, Marcus, Mickel, Naja, Silas, Silke og Sofie 

 

Punk 1. Velkommen 

Angelina siger velkommen til de nye medlemmer of forklarer hvordan et HB-møde fungere 

Silke uddyber på Angelina fortælling 

 

Punk 2. Formalia 

Valg af dirigent: Silke, med forhold for Angelina tager over 

Valg af referent: Angelina med assistance fra Silas 

Dagsorden godkendt 
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Punk 3. Samarbejde i daglig ledelse 

Silke fortæller at i den sidste uges tid har der været nogle konflikter i daglig ledelse, men at vi tager 
en general samtale, omkring hvordan vi gør samarbejdet bedre og daglig ledelses er noget til et 
punkt hvor de kan være enige om at have et konflikthåndteringsmøde. Det handler også om at 
daglig ledelse fokuserer på at være bedre til at samarbejde.  

Silas roser også Silke for at være god til konflikthåndterings.  

  

Punk 4. Ansættelses Ramme og vilkår for daglig ledelse 

Silke fortæller at vi skal snakke om hvilke vilkår og rammer der skal væres når man ansætter 
medarbejdere. Og det er hovedbestyrelsen der bestemmer ansættelsesforholdene.  

Angelina præsenterer hvilke lovmæssige krav, der for ansættelsesvilkår og hvilke regler og rammer 
der skal være for og at hovedbestyrelsen bestemmer hvad der må være og ikke være lønnet 
arbejde.  

Andreas fortæller at føler at det der giver mest mening, er der hvor Autisme Ungdom er på navnet, 
så fx radioudsendelse, så er det lønnet arbejde, men ikke hvis Autisme Ungdom bliver nævnt op.  

Sofie fortæller at fx kampagner og store projekter skal være lønnet, men små ting ikke skal være. 

Brøns fortæller at han tænker det samme som Andreas, og Sofie med at Store events tæller med. 
Planlægning bør også tælle med.  

Maia fortæller at hun synes at man kan få løn for at man ligger mange timer og arbejde i. 

Bertram fortæller at hvis det gavner Autisme Ungdom, så kan må få løn.  

Anton fortæller at i forhold til Silke syntes han at nogle af hendes arbejdsopgaver er fx at hun 
repræsentere Autisme Ungdom politisk og formidling omkring autisme relevante emner. Og Anton 
fortæller i forhold til Silas er der mere relevant omkring kontakt med lokalafdelingerne og det 
psykiatriske område.  

Marcus fortæller at han har tillid til at daglig ledelse selv kan vurdere hvad der er bedst.  

Emma Sofie fortæller at det meste er blevet sagt. Det eneste er hvis det kommer i en gråzone som 
fx Discord eller  

Naja fortæller at hun syntes det vigtigste er at der ikke bliver fokuseret på et enkelområde og  

Angelina fortæller at ting der går over i en gråzone ikke skal være lønnet arbejde, så er det bedre at 
det det kun områder, hvor man ikke er i tvivl.  

Brøns fortæller han syntes det giver mening man får løn for fx autoradio.  

Marcus fortæller at han syntes selvom det ikke kun er Autisme Ungdom, så er det vigtigt. 
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Hanne fortæller at det meget at det interne arbejde for at foreningen kører er det vigtigste i forhold 
til lønnet arbejde. Aktiviteter og arrangementer hvor man er primær ansvarlig. Aktiviteter hvor man 
bidrager kan være ikke lønnet 

Andreas fortæller at han syntes det er vigtigt at lønne politiske møde og fx autoradio. 

Silke opsummerer med at Administrativ arbejde og når folk skriver efter Autisme Ungdom så er det 
lønnet. Efterspørgsels efter specifikke mennesker, så dækker det ikke.  

 

Punk 5. Gensidige Orientering 

Silke fortæller at først hvordan gensidige orientering. Hun har snakket med flere samarbejdes 
parterne. De første er Samdata HK. De vil gerne have hjælp til hvordan de kan få flere autister i 
arbejde. Det er et længer samarbejde med 1-2 år. Hun sidder sammen med Kathe fra 
Landsforeningen Autisme på projektet. Silke fortæller også samarbejdet med Game for at starte 
samarbejde med os om at hjælpe med at give deres viden til deres frivillige. Hun har også været i 
dialog med specialisterne og de vil gerne måske have nogle faste foredrag og være 
støttevirksomhed. Vi har også snakket med et STU-tilbud Søbæk, som Angelina fortæller lidt mere 
om 

Silke fortæller at politisk er autisme Ungdom meldt til samrådet med Astrid Krag hvor hun 
præsenterer rapport omkring handicapområdet. Hun fortæller at hun sammen med SUMH, Børns 
vilkår og SIND Ungdom omkring debat på folkemødet i juni. Det er også landet et rapport fra Vibe. 
Hun har i samarbejde med SUMH lavet et SoMe opslag og er i gang med arbejde på hendes 
Debatindlæg og der kommer meget fokus på denne rapport det næste mange stykke tid. Hun 
fortæller også at hende og Silas er blevet kontaktet er 2 kandidatstuderende og de vil gerne have os 
med til at fortælle om. Silke fortæller også at vi er blevet inviteret ind i Sundhedsministeriet i  12 
maj, hvor Silas og Sofie tager afsted for at præsentere foreningen. 

Silke fortæller at vi har haft foredrag i autismeugen og i hendes fordrage omkring hendes liv med 
Autisme og ADHD, og at vi har lavet lidt over 1000 kr. ind til lokalafdelingerne og at vi har snakket 
om at lægge det i lokalafdelingspulje. Hun har også meget til Messe med Sofie og Angelina og det 
gik rigtigt godt med at sælge vores nye merch også fik vi også nogle gode samarbejde op at stå. Vi 
er også blevet inviteret med til en Gadefest som Ungdommens Røde Kors, hvor vi har fået 50 gratis 
billetter. Hun fortæller også at hun og Angelina har været ude at se det nye merch og er i gang med 
at finde en løsning sammen med Casper fra B2B promotion. Hun fortæller også at der kommer en 
TV2 dokumentar hvor første afsnit ud på tirsdag. Der er også en gruppe fra Roskilde universitet, og 
de vil gerne have nogle interviews hvor de har bedt om 4 mennesker.  

Brøns, Andreas, Sofie og Hanne melder sig som de 4 frie frivillige. 

Brøns nævner at man kan indgå en aftale med DUF og noget undervisning i noget administrativ 
arbejde.  

Sofie fortæller at hvis vi får et samarbejde med Roskilde, så kan vi også fået kurser derigennem 

Silas fortæller at han har været en del af LGBTQ+ panelet i autismeugen og har været med som 
ordstyrer til en præmiere for filmen ”Se mig som jeg er”. Han fortæller også han har deltaget i et 
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peer to peer projekt til hvordan man kan lærer fra sig omkring sine erfaringer og kan måske kaldes 
indtil nogle møder i fremtiden. Han fortæller også han har møder med 2 politikere som bl.a. Sofie 
har været med til at sætte op. Han fortæller også at han har snakket med Silke omkring 
ansvarsfordeling og at han overtager det politiske område, og han først kommer i gang med mere 
administrative ting i næste måned.  

Brøns spørg om omkring SPS, så har været i dialog med Dorena og hvor meget vi samarbejde.  

Silke forklarer at de er Autisme Støtter og derfor har et godt formål og man kan sagtens samarbejde 
med dem.  

Angelina fortæller, at hun har været til messe med Silke og Sofie, og har lavet administrative ting ift. 
løn og kontrakter til daglig ledelse. Derudover har hun været til møde med DUF hvor bla. 
Rettigheder for online medlemmer kommer op. Hun fortæller også om hvilke dokumenter der er 
relevante i HB og hvor man kan læse dem i fællesdrevet. Hun nævner også, at vi har aftalt i daglig 
ledelse, at der som udgangspunkt helst skal være én fra daglig ledelse til lokalafdelingernes 
generalforsamlinger fremover, medmindre lokalafdelingerne frabeder det. 

 

Punk 6. Oplæg om HB-arbejde 

Angelina gennemgår en PowerPoint for hovedbestyrelsen og fortæller bl.a. om, hvilke 
lovgivningsmæssige og domspraktiske regler, man skal være opmærksomme på i HB. Her 
gennemgår hun, hvad det vil sige at sidde i hovedbestyrelsen, hvilke regler og retningslinjer der er, 
hvordan refusion for f.eks. transport i HB fungerer, og hvad vi må gøre på sociale medier. Ift. udvalg 
nævner hun, at man som HB-medlem som minimum skal sidde i ét udvalg og for suppleanter er det 
valgfrit., men skal være forsigtig med ikke at stresse sig selv. Hun nævner også at vi skal være 
forsigtige med at diskutere problematikker og konflikter i HB uden for HB-møderne, hvor der kan 
være ting som man ikke må fortæller videre og man skal især være forsigtige med ikke at sende 
screenshots fra skænderier rundt til hinanden for at vi ikke eskaleret konflikter, men fokusere på at 
få dem løst.  

Andreas spørger, om det samme gælder på sociale medier som f.eks. Discord, og hvilke 
restriktioner der er. 

Angelina fortæller så længe der ikke er medlemmer der ikke må vide information, ikke er i fx en 
voicechat er det fint, men det skal lukkes hvis andre medlemmer joiner. Hun fortæller også om 
lukkede punkter, og hvorfor det lovmæssigt er meget vigtigt, at der ikke bliver fortalt offentligt om 
lukkede punkter, eftersom dette decideret er ulovligt. Hun fortæller også om GDPR regler ift. 
personfølsomme data, som man ikke må dele. 

Emma Sofie spørger, om moderatorer på Discord godt må modtage folks medlemsnumre. Vi 
fortæller, at dette er i orden når man er moderator, og at medlemsnumre ikke tæller som 
personfølsomme data. 
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Angelina fortæller herefter om vores strike-system, hvor HB-medlemmer kan få strikes, hvis de ikke 
laver deres arbejde til tiden, uden at informere os om, hvorfor man ikke har haft mulighed. Det er 
vigtigt for HB-medlemmer, at melde ud i god tid, hvis man udebliver fra et møde eller et 
arrangement. 

Andreas spørger, om det også gælder hvis man ikke dukker op til HB møder, og om ens strikes bliver 
slettet til årsmødet.  

Angelina fortæller de også gælder hvis man ikke dukker op får man strikes, men hvis man har en 
god grund fx sygdom så kan de blive slettet og alle strikes bliver nulstillet til Årsmødet.  

Emma Sofie spørger, om man på nogen måde kan få strikes fjernet før årsmødet, hvis man f.eks. har 
været meget aktiv flere måneder i træk, efter man har fået en strike. Angelina fortæller, at det ikke 
kan lade sig gøre. 

Maia spørger, hvor mange strikes man kan få, før det kommer op på et HB-møde.  

Angelina og Silke fortæller, at man kan få tre røde, eller fem strikes i alt, før det bliver bragt op. 

Angelina fortæller om vores kompetenceplan. Hun fortæller herefter om SoMe, herunder hvornår 
vi tager kontakt til folk via Facebook, hvornår vi gør det via Discord, og hvornår vi indkalder til 
Zoom-møder. Hun fortæller også om Google kalenderen, og at man kan tjekke den for at holde øje 
med kommende arrangementer, samt hvornår daglig ledelse er på arbejde. Endelig fortæller hun 
om vores fællesdrev, og om hvordan man benytter det og holder overblik over det forskellige åbne 
udvalg. 

Naja spørger, om det er meningen, at HB skal have adgang til sommercamp-udvalget, for det har de 
ikke lige pt.  

Angelina fortæller det er meningen, og får det rettet hurtigst muligt. 

Emma Sofie nævner, at Google Keep ikke er synkroniseret ordentligt, så man kun kan se de nyeste 
tilføjelser.  

Angelina fortæller hun vil få dette rettet. Hun fortæller videre om refusion, herunder hvornår vi 
f.eks. dækker transport og mad. Hun understreger, at vi som udgangspunkt helst skal vælge den 
billigste løsning.  

Brøns spørger, om dette kun gælder mad, eller om det også kan gælde andre genstande, som f.eks. 
paraply til en demonstration.  

Angelina fortæller, at det godt kan gælde, men kun hvis man har lavet en aftale med hende. Hun 
fortæller videre om evalueringssamtaler. Her fortæller hun, at hun vil indkalde folk til 
evalueringsmøder i maj, hvor hun har tavshedspligt, medmindre man giver tilladelse til andet. 
Møderne er fravalg, så hvis man ikke vil have et møde, så skal man skrive det til hende.  

Hilde spørger, om disse samtaler også gælder suppleanter.  

Angelina fortæller at det gør de.  
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Emma Sofie spørger, om hovedbestyrelsen også har tavshedspligt, hvis man er til fare for sig selv 
eller andre.  

Angelina og Silke fortæller vi har rapporteringspligt i hovedbestyrelsen.   

Angelina fortæller til slut om børneattester, og at det er et lovkrav, at vi indhenter børneattester på 
alle medlemmer og suppleanter i HB. 

Brøns spørger, om man kan indhente børneattester på sig selv som enkeltperson.  

Angelina fortæller, at det skal gå igennem Autisme Ungdom.  

Brøns spørger ind til Google Drev, og vil høre, om man må komme med forslag til struktur på 
drevet.  

Angelina fortæller, at dette som udgangspunkt vil være arbejde for Administrativ udvalg, men at 
alle har ret til at komme med forslag. 

 

Punk 7. Forventningsafstemning 

Silke fortæller at vi skal snakke om hvad vi forventer til os selv og hvad vi forventer af hinanden.  

Naja fortæller at hun forventer at får lov til at lave det hun syntes er spænede og give en hånd med 
der hvor hun kan og har tid. Hun forventer af de andre at der blive kommunikere klart og tydeligt og 
gør det, det siger de gør og snakker ordentligt. Hun forventer at daglig ledelse at vi er ledere og 
hvordan vi behandler hinanden, afspejler foreningen.  

Emma Sofie fortæller at hun ikke har særlig mange forventninger, men hun forventer godt og 
sagligt og at man siger når der er noget og ikke bare går med det.  

Marcus forventer at det bliver meget som det var sidste år, men med lidt mere ansvar og han skal 
snakke med flere og være lidt flere sociale.  

Hilde forventer ikke så meget, fordi hun er meget ny til foreningsarbejde og hun er ikke helt ovenpå 
efter sygemelding, så hun er ikke så aktiv de første par måneder 

Anton forventer at fortsætte i det spor som han tidligere har kørt og at tingene var som de var 
sidste år.  

Bertram forventer at vi alle sammen giver plads til hinanden og at vi husker hvorfor vi er, så vi ikke 
ender ud i for mange sidespor og af ham selv forventer han at han forhåbentlig kan bidrage med 
lidt mere.  

Maia forventer at udbrede budskabet om autisme til både autister og nerotypiske og at hun 
forventer at få mere viden om hvorfra man laver bestyrelsesarbejde.  

Brøns forventer at der gives mere klare rammer for hvad man må som mærkesagsperson og hvad 
man må udtale sig om, og at hvis man kommer til at overtræde regler, så snakke man om det. 
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Sofie fortæller hun ikke har så mange forventninger, men at hun forventer at folk laver deres ting 
og siger hvis de ikke kan.  

Andreas forventer at folk prøver deres bedste, og man siger når man er ved at bliver overbelastede 
og har flere opgaver og gerne vil selv holde sig neutral og andre kan snakke med og ikke få så 
mange steger som han fik sidste år og han hjælpe med at have det sjovt til møder.  

Angelina forventning er hun bliver bedre til sige når hun er stresset og har en forventning om at HB 
passer på sig selv og siger hvis de har brug for en pause eller har andet.  

Silke forventer at hun forventer at sig selv at hun skal blive bedre til at portierer hvad hun laver, 
fordi hun oftest gerne vil lave det hele på en gang. Hun forventer også at folk laver det de siger det 
gør og ellers få kommunikeret andet ud og kom, hvis det er noget.  

Silas har en forventning om at hvis man har overskud, så laver man arbejde. Han forventer også at 
man tager fat i ham, hvis man har en bekymring, så vi kan tage det op. Han forventer også at han 
bliver bedre til at tage af ham selv og skal blive bedre til at balancere privatliv og arbejdsliv 

Hanne forventer at hun forsætter hendes arbejde det sidste år, og hun forventer at hendes podcast 
projekt lykkes og vi har en åben dialog omkring tingene. 

Brøns spørg til hvor meget han må kontakte folk i forhold til hans mærkesag. 

Silke forklarer at godt må skrive til udefrakommende, lave interviews mm. hvor han siger han er fra 
Autisme Ungdom, men han må ikke fremvise det, som om det er foreningens holdning. 

Punk 8. Årsmøde 2023 

Angelina præsenterer forslag til dato 29. april 2023. hun fortæller også det skal ligge i Fyn. 

Hovedbestyrelsen godkender dato for årsmødet 

Silke fortæller at vi skal have sat tidsgrænser på, hvis man har forslag og hvornår man stiller op og 
hvad man skal gøre hvis der ikke er nok opstillede.  

Emma Sofie fortæller også at få booket lokale i så god tid som mulig og tæt på Transport.  

Sofie fortæller vi skal være opmærksom på at hvordan vi kan forbedre, hvis der sker en lignede 
situation omkring eksklusion.  

Emma Sofie fortæller om vi skal have pædagoger med til de medlemmer der har oplevet en 
eksklusion  

Brøns fortæller stillelokale tættere på.  

 

Punk 9. EUCAP-generalforsamling 

Naja fortæller at vi er inviteret til EUCAP generalforsamling (samling af autisteledte europæiske 
organisationer) og har brug for repræsentant.  

Hovedbestyrelsen skal senest sende en mail til Angelina, den 14. april, hvis man er interesseret i at 
være repræsentant.  
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Punk 10. Fremtidige HB møder 

Angelina foreslår det ligger i Middelfart eller Fredericia.  

Hovedbestyrelsen godkender forslaget 

Administrativt udvalg stiller forslag om 13. maj og enten 11 eller 18 juni, begge online. 

Silke opfordrer til at vi vælger den 11 i stedet for den 18. juni og 13. maj er ikke lørdag. 

Hovedbestyrelsesmøde godkender et online hovedbestyrelsesmøde den 13. maj efter 12 

Hovedbestyrelsesmøde godkender et online hovedbestyrelsesmøde den 11. juni. Efter 12.  

 

Punk 11. Udvalg 

Angelina fortæller, at udvalgsarbejde kan variere en del, alt efter udvalget. I nogle udvalg, vil man 
kun have travlt på visse tidspunkter i løbet af året, og på andre arbejder man i løbet af hele året. I 
nogle udvalg vil man også have meget gruppearbejde, imens andre udvalg kræver mere 
selvstændigt arbejde. Udvalg som fx Discord udvalget vil desuden have mere arbejde, alt efter 
mængden af konflikter, som opstår. Mens Udvalg som fx SoMe og reklame har være meget 
hektiske, og udvalg som fx administrativudvalg er mere møde fokuseret. Derudover er der tilføjet 
en række nye udvalg, som vi ikke har haft før. Her har vi indført et LGBTQ+ udvalg, et 
psykiatriudvalg, et udvalg for AU Jul og Nytår, og et udvalg for konflikthåndterings udvalg. Der er 
også nye udvalg der kommer senere på året. Her har vi et informationsudvalg om at udbrede viden 
om autisme, et folketings udvalg, et udvalg til Silkes projekt ’Autismens Stemmer’. Udvalget til 
sommer camp og galla bliver lukket efter arrangementerne er afholdt, men bliver åbnet igen på et 
senere tidspunkt, så vi kan planlægge vores næste sommer camp og galla. 

Brøns spørger, hvornår de planlagte udvalg bliver oprettet.  

Daglig Ledelse fortæller, at de bliver åbnet i løbet af sommer og efteråret, når det er ressourcer til 
det og for sommercamp og galle åbner de på et tidspunkt efter deres aktiviteter er afholdt.  

 

Punk 12. HB-forretningsorden 

Silke præsenterer forretningsorden.  

Silke stiller forslag om at skrive udvalg ind i forretningsorden (arbejdes opgave) 

Hovedbestyrelsen godkender forslag 

Hovedbestyrelsen godkender forretningsorden 

 

Punk 13. Regler og retningslinjer 
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Silke foreslår at administrativt udvalg opdatere formulering for strikesystemet.  

Hovedbestyrelsen godkender forslag 

Hovedbestyrelsen godkender Strike systemet 

Hovedbestyrelsen godkender HB’s Facebook gruppe 

 

Punk 14. Kompetenceplan 

Angelina siger velkommen til de nye medlemmer.  

Silke stiller forslag om at skrive udvalg ind i kompeteanceplanen (arbejde til administrativ udvalg) og 
ændre af titler så det passer med titlerne i vægterne.  

Hovedbestyrelsen godkender forslag 

Hovedbestyrelsen godkender kompetenceplan 

 

Punk 15. Boost Camp 

Silke læser følgende mail op: 

[Bliver sat ind, når Silke er tilbage fra ferie] 

Sofie og Brøns melder sig til følgegruppen 

 

Punk 16. HB-tøj 

Angelina siger velkommen til de nye medlemmer.  

Andreas spørg at hvis man har en trøje, om man så kan beholde det.  

Forslag fra Emma Sofie. Man får 2 stykke tøj hvis man har siddet i 6 måneder. Er man genvalgt, så 
kan man få det med det samme.  

Naja fortæller at man stadig kan købe til købspris.  

Hilde spørg ind om det gælder suppleanter 

Emma Sofie siger det gør.  

Forslaget er enstemmigt vedtaget.  

 

Punk 17. Google forums klagemulighed 

Angelina præsenterer hovedbestyrelsen for udkast Google forms klage.  

Forslag Silas og Emma Sofie læser korrektur 
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Hovedbestyrelsen godkender Google forms med forventning om Silas og Emma Sofie læser 
korrektur 

 

Punk 18. Evaluering af Årsmødet 

Emma Sofie siger at vi skal være mere opmærksom på, hvordan vi sætter teknisk op for lyd. Vi skal 
også at huske at slukke lyden i pauserne online. 

Marcus fortæller at vi skal have styr på hvor kameraet skal være.  

Brøns fortæller at det var stressede situation til årsmødet, men at man stadig forholder sig så 
professionelt som muligt, og hvordan man snakker.  

Naja fortæller at næste gang, skal gøre det mere klart hvor stillerummet er og informere om 
hvornår man må snakke og ikke må snakke 

Marcus fortæller bedre mad. 

Emma forslår at vi finder nogen til at være til stede hele mødet.  

Brøns fortæller også at det var forstyrrende når tingene bliver kommenteret på mødet og prøver at 
holde mere struktur på mødet.  

Andreas fortæller hvis vi mangler nogle pædagoger, så har han fået tilbud for nogle personer. 

Hilde fortæller at måske skal vi have 2 til stede, så vi har 2. 

Emma Sofie fortæller at det var godt man nogenlunde fik alt ting samlet, og at vi fulgte dagsorden.  

Brøns fortæller at vi også var rigtigt god til at holde Tidsplan 

Marcus fortæller også at det var godt vi for det meste enig.  

Emma Sofie fortæller måske at smide en aktivitet ind i, så det bliver mindre seriøst.  

Silke fortæller også at få flere timer til mødet.  

Andreas fortæller at det var rimelig hektisk til sidst, men at vi der var nogenlunde styr på tiden 

Hilde syntes at det havde svært ved at tage Årsmødet seriøst hvis det kom midt ind i årsmødet.  

Brøns fortæller at det kunne være rart at holde en fast tid i forhold til hvor lang tid man har til at 
tale.  

Angelina fortæller at hun sendte evalueringsskema, fik vi ros for hvordan vi holdt årsmødet, til trods 
for omstændighederne 

Silke fortæller at hun ved godt hun ikke var sin bedste dirigent, pga. situationen til årsmødet, fordi 
hun var så følelsesmæssigt påvirket, og derfor ikke leverede det bedste og det beklager hun. 

 

Punk 18. Give og modtage feedback 
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Silke fortæller at når man giver feedback så fokusere på jeg, så er det noget. Hvis nogle sender 
feedback og man ikke bryder sig om, så skal man, slukke for mobilen, og vente med at svarer til man 
er kølet ned.  

Brøns forklarer at det hvis man føler man har brug for at udtrykke noget godt, så må man gerne 
give ros til dem.  

Bertram fortæller at det er også vigtigt at hvis der er noget der er frustrerede, så får man det sagt 
om det med det samme og snakker om det stille og roligt.  

Emma Sofie fortæller når der kommer konflikter, så skal man ringe til hinanden i stedet for at skrive 
til hinanden. Det kan også hjælpe med at nedtone det. Beskeder kan nogen gang være hårde.  

Naja fortæller at hun er enig med Bertram og hun vil gerne have man siger det med det samme. 
Men det er vigtigt at passe på sig selv, og respektere hinandens grænse.  

Silke understrejer Naja pointe.  

Andreas fortæller at han også er enig med Emma i forhold til beskeder og det er nogen gange 
meget korte beskeder, så risikere man også at det kan opfattes negativt.  

 

Punkt 19. Evt. 

Silas fortæller at han har indgået et samarbejde med Martin Vever fordi han gerne vil tage fat i 
ungdomspartierne og få et samarbejde på tværs af Autisme Ungdom og En million stemmer. Vi vil 
prøve at lave et slogan eller logo, så vi indkalder alle ungdomspartierne til, fordi så får vi også 
voksen partierne med. Der er ikke en specifik plan, men der er en indkaldelse til et møde for dem 
der interesseret. 

Maia og Brøns er interesseret i mødet. 

Hovedbestyrelsen er enstemmig enig om samarbejde.  

Brøns fortæller at man også skal fortælle i Autisme Ungdom når ens kammerater gør det godt. Han 
vil gerne rose Angelina, fordi at han føler sig set og hørt med og at Silke vil tage billeder med ham 
og roser ham for at være engeraseret og vil gerne rose.  

Maia vil gerne rose Autisme Ungdom og hun er meget glad for melde sig ind i foreningen og det har 
været så godt for hende. Hun føler også at man er kommet ind i en stor familie, hvor hun kan være 
sig selv.  

Alle i HB siger nogle Quicks omkring at arbejde sammen med dem og rose dem der sidder til 
venstre. 

Alle siger tak for et godt møde. 
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