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Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 19/11-2022 
Dagsorden: 

• Velkommen 
• Formalia. 
• Gensidig orientering. 
• HB møder 2023. 
• Udvalgs Fordeling 
• Foredrag 
• Forretningsorden Hovedbestyrelsen 
• Nye regler udkast 
• EUCAP ABA 
• Inklusionstræf 
• Evt.  

 

Deltagende til mødet fra punkt 1-11: Andreas, Angelina, Amalie, Anton, Emil, Emilie Hanne, Hilde, 
Jonas P., Maia, Marcus, Naja, Natasja, Silke, Sofie og Tobias 

 

Punkt 1. Velkommen 

Angelina byder velkommen til de nye hovedbestyrelsesmedlemmer og gennemgår meget kort, 
hvordan et hovedbestyrelsesmøde fungerer.  

 
Punkt 2. Formalia 

Valg af dirigent: Silke 

Valg af referent: Angelina. 

Dagsorden godkendt 

 
Punkt 3. Gensidig Orientering 

Angelina fortæller først kort om gensidig orientering og hvad dette indebærer. 

Angelina fortæller at hun har arbejdet på de dokumenter, der blev vedtaget vi skulle have på sidst 
møde. Vi skal i dag gennemgå en del af dem. Det er udkast, så ændringer er meget velkomne. Især 
grammatiske. Hun har sammen med Silke været med Ligeværdmesse i Århus. Hun har også lavet 
meget udvalgs og administrativt arbejde og økonomi ting. I forhold til regnskabet 2022 og budget 
2023, regner hun med at have udkast klar til at diskutere og præsentere på næste HB-møde. Så har 
hun holdt infomøde med nogle nye HB-medlemmer for at introducere dem til arbejdet. Hun har 
også været til Skive konference og været med til repræsentantskabsmødet i Landsforeningen 
Autisme.  
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Angelina fortæller også at i Administrativ udvalg, går tingene stille og rolig, vi skal snart i gang med 
Årsmøde og ellers har vi fc. bare planlagt dette og næste hovedbestyrelsen. Discord har også været 
forholdsvis rolig i forhold til konflikter, men især tak til vores teknisk support, Kathrine, så har det 
fået nyt design, så det er lidt nemmere at have styr på. Hjemmeside har kørt lidt nyt, men arbejder 
stadig på det nye hjemmesidedesign. LGBTQ+ udvalget har også været lidt stille, da der har været 
lidt mødeudfordringer med planlægning. Gallaudvalget er i gang med fondsansøgninger og EU-tur 
udvalget er i fuld gang med planlægning af turene.  På internationalt plan er der sket en hel del. I 
forhold til Year of Youth som er afsluttes i december, i den forbindelse skal hun til Bruxelles, og i 
slut november skal hun også til Bruxelles med fokus på handicapkonventionen og fejre EDPD 
(European Day of Persons with Disabilities). 

Angelina fortæller i forhold til Administration og økonomi, så har vi lige nu 446 medlemmer og 128 
støttemedlemmer. I forhold til hvor vi er med regnskabet, så har vi nu tjent ind hvad vi har 
budgetteret i almene medlemmer, men det ikke fordi vi er ved at gå i minus eller noget. Det eneste 
hun vil bide mærke i lige nu, er advokatregningen er kommer ind, hvilket var lidt dyrt, men ellers 
følger vi budgettet okay. og så har vi ikke på nuværende tidspunkt tjent det, på foredrag, vi gerne 
ville, men vi har også over 10.000 kr. udstående lige nu, så vi burde kunne nå at kommer derop 
inden året er omme. Vi har også fået 599.000 kr. fra DUF, hvilket er lige omkring 80.000 kr. mere 
end forventet. Hun har også desværre haft nogle helbredsproblemer og eksamener, hun har skulle 
tage mig af siden sidst, så hun har ikke nået så meget som hun gerne ville.  

Silke fortæller at på formidling og videndeling af hendes arbejde så har hun haft 3 foredrag sidens 
sidst. Hun har holdt Foredrag i Nørskovlund 28. september, Foredrag i Århus 9. oktober og i Kreds 
Sønderjylland i går, d. 18. november. Der har været god feedback. Både Naja, Andreas og Sofie, har 
også været ude og holde foredrag. Den feedback vi har modtaget, har været positiv. Hun har også 
været på Ligeværdsmesse i Århus den 29. september og fik snakket med en masse spændende 
menneske. Hun har også være til Skivekonferencen sammen med Angelina, og fået spændende 
viden om autismeområdet og fået nogle spændende nye begreber, på områder vi allerede kender. 
Hun har også deltaget i videooptagelser til solsikkesnorens samarbejdspartnere og hun er blevet 
inviteret ind i følgegruppe med borgercenter handicap, da de gerne vil have sparring på hvordan 
Københavns kommune behandlingsområde kan blive mere handicapvenlig. 

Silke fortæller også et på de politiske plan så har vi fået afviklet folketingsvalgskampagne. Den har 
haft skiftende succes. Den positive respons har især været på de vejledninger om hvordan man 
stemmer, det har givet, sær med den tidsplan der har været og siger tusind tak til 
folketingsudvalget. I forbindelse med folketingskampagne, så har hun i indslag hos TV glad omkring 
handicappolitik. Så har hun også været med som taler i demonstration #Oprør På Tværs, som var 
fælles initiativ med bl.a. en million stemmer. Hun fortæller også hun skal være med i et kommende 
interview med Gry fra BU-ministeriet om STU-uddannelserne. Hun skal også med til 
beskæftigelsespolitik høring 13. december omkring de 45.000 unge uden uddannelse.  

Silke fortæller også at i forhold til vores samarbejdspartnere, så har hun været med i 2 webinarer 
med klar til start, hvor de har fortalt om klar til start og hun har fortalt om det at være ansat i butik. 
De har nu booket hende ud til foredrag. Hun fortæller at hende og Natasja har været til møde i 
Hinnerup om peer-to-peer forløb med specialområde autisme. De har gjort noget lignede 
psykiatrien før, Hun fortæller om hvor vigtigt det er, at have mennesker man kan spejle sig i, når 
man har fået en diagnose og projektet fortsætter i 2023. Så har hun været til møde om samarbejde 
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med solsikkeprogrammet sammen med Naja, hvor der været mulighed for samarbejde. I 
forbindelse med Skive konference, så har hun og Angelina få snakket med spektrumshop om 
rabatkode til vores medlemmer. Hun fortæller også at Landsforeningen har fået ny formand, Brian, 
som vi er i gang med at samarbejde op med ham og vi har en god dialog med ham og de har møde 
sammen. Brian er også interesseret i at deltage til et hovedbestyrelsesmøde. Så er hun også blevet 
kontaktet af Michael fra Tiimo og de skal have møde omkring potentielt samarbejde i december. Så 
har hun også blevet kontaktet af elevansvarlig i Coop for feedback på deres elevforløb og vejledning 
hertil til hvordan det kan gøres mere handicap venlig. Hun fortæller at generelt, så har vi fået mere 
indflydelse på det politisk plan.  

Silke fortæller også at vi fik afholdt vores ekstraordinært årsmøde afviklet med succes. Hun 
fortæller også at der har været med stille i webshoppen, men regner med at der kommer mere 
gang i den, fordi AU har snart fødselsdag, hvor medlemmer kan få noget rabat fordi vi bliver 3 år. Vi 
laver også en konkurrence hvor man kan vinde en AU Hoodie. På instagram kan man vinde en T-
shirt og Hanne vil skrive en artikel om vores historie og er dialog med Landsforeningen Autisme, om 
at de også fortæller om vores fødselsdag. Hun fortæller at solsikkesnorene er på vej. De er lavet. De 
skal bare sendes til kontoret. Hun fortæller også at der skulle været et projekt med MinoHeroes 
sammen med Maia, men faldt fra pga. koordinering. Hun fortæller også hun har været med i 2 
forskellige podcast. Den første hedder ”livet”, hvor det handler om velfærd. Hun har også været 
med i ”Kaffe og ledelse”, hvor hun snakker om hvordan det er at lede Autisme Ungdom og hvad 
man kan lærer af det.  

Naja fortæller at hun har været til eksamen og praktik på medicinstudiet og derfor ikke lavet så 
meget. Hun var til repræsentantskabsmøde med Landsforeningen, hvor vi fik bygget på vores 
samarbejder. Hun har også været med til at planlægge vores ekstraordinære Årsmøde, og hun har 
været til generalforsamling i Trekanten og har planlagt opstartsmøde, med potentiel ny 
lokalafdeling i Sønderjylland. Hun har også været med til at hjælpe i Midtjylland. I sommercamp 
udvalget sker der også en masse. Vi har fået de første 150.000 kr. Hvis vi får alle pengene hjem, skal 
de frivillige til Lalandia, fordi det er billigere end at leje et stort sommerhus. Vi har også booket 
Gilwellhytterne igen i uge 27. Så har hun også hjulpet med Discord og opsætte det nye system. Så i 
forhold til samarbejde, så vil de gerne have hjælp til en platform for andre organisationer og 
virksomheder der bruger solsikkesnoren.  

 
Punkt 4. HB møder 2023 

Angelina fortæller om datoforslag og forslår at vi planlægger hovedbestyrelsesmøderne et år frem 
af gang, men ændre dato hvis 1/4 ønsker det til hovedbestyrelsesmødet før næste dato. 

Datoforslagændringer i dialog med HB: fra 28. januar til 29. januar, fra 8. april til 22. april og fra den 
17. juni til 25. juni.  

Plan for HB møder 2023 er enstemmigt vedtaget 

 
Punkt 5. Udvalgsfordeling 
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Angelina fortæller om de forskellige udvalg og fortæller hvordan hun fordeler udvalgene alt efter 
hvad der bliver udfyldt i skemaet. Hovedbestyrelsen kommer til at have følgende fordeling med 
udvalg. 

________________________________________________________________________________ 
 

Administrativt udvalg: 

Emilie, Marcus og Sofie 

Discord udvalget: 

Andreas, Emil, Maia, Sofie, Amalie og Tobias 

Hjemmeside: 

Hanne og Tobias 

1 plads kan søges 

Konflikthåndterings udvalg: 

Andreas, Emil og Marcus 

LGBTQ+: 

Maia, Anton og Hilde 

Lokalafdelingsudvalget: 

Emilie, Sofie og Jonas 

Messe udvalget: 

Emil, Emilie og Sofie 

SoMe og Reklame: 

Hanna, Natasja og Sofie 

Gallaudvalget: 

Emil, Hanne og Marcus 

Ekstern repræsentation: 

Anton, Andreas, Natasja, Emilie og Sofie 

EU-tur: 

Emil, Natasja og Sofie 

1 plads kan søges 

Intro til Autismens verden: 
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Hanne, Natasja og Sofie 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
Silke stiller forslag om at ændre navn fra politisk udvalg til udvalg for ekstern repræsentation 

Forslaget er enstemmigt vedtaget. 

 
Punkt 6. Foredrag 

Silke fortæller at baseret på feedback omkring foredrag, så foreslår hun nogle ændringer. Først 
snakker hun om at justere lønfordelingen, sætte prisen op på specifikke foredrag, sætte prisen op 
på transport, indfører gebyr, hvis man aflyser 7 dage inden samt at man kan få udbetalt mindre i 
løn. 

Silke fortæller og præsentere politikker omkring booking af foredrag. 

Anton sørg til transporttaksterne 

Silke forklarer at det er for at følge skat anvisning, så foredragsholdere ikke skal betale skat af 
transport. 

Andreas spørger til om vi kommer til at tilføje flere faste foredrag fra forskellige mennesker? 

Silke forklarer at det vil der og at alle kan komme med forslag til foredrag. 

Andreas spørg til hvem der har mulighed for at være foredragsholder. 

Silke fortæller at alle medlemmer kan søge om at være foredragsholder, men daglig ledelse laver en 
vurdering for hver enkelte, for at sikre kvaliteten. 

Natasja spørger til retningslinjer i forhold til grafisk udtryk 

Silke fortæller det har vi ikke, men hvis Natasja har nogle ideer, må hun gerne ud udforme det. 

Naja foreslår at få lavet en skabelon til hjælp.  

Natasja melder sig til at lave det grafiske udtryk. 

Maia spørger om dokumentet.  

Silke siger, at hvis man skriver til Angelina, så får man det.  

Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender bilag 3.a og 3.b 

 
Punkt 7. Forretningsorden Hovedbestyrelsen 

Angelina fortæller om forslagene.  

Der er markeret med orange til de nye ting. Ikke markedet forslag er helt nye. 
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Silke læser forslag 1 op; ” Hovedbestyrelsen vælger en dirigent, som står for at føre 
hovedbestyrelsen igennem dagsordenen. Det vil sige: 

• Føre talerliste 
• Komme med en konklusion efter hvert debatpunkt, herunder opridser forslag til afstemning 
• Sørge for generel ro og orden.  

Dirigenten afgør tvivlsspørgsmål.  
Der kan stilles mistillid til dirigenten i fællesskab, hvis en eller flere fremmødte ikke mener, at denne 
gør det tilfredsstillende. Det bestemmes om dirigenten skal gå af ved simpelt flertal, i så fald vælges 
en ny dirigent” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 1. 

Silke læser forslag 2 op; ” Hovedbestyrelsen vælger en referent, som refererer mødet, og giver et 
skriftligt referat til hovedbestyrelsen og hovedbestyrelsessuppleanter. Referatet skal som minimum 
indeholde alle beslutninger og teksten i alle ændringsforslag til afstemning.  

Referenten sender det skriftlige referat ud til hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter hurtigst 
muligt. Efter referatet er udsendt, skal hovedbestyrelsen og suppleanter have en minimum 7 dages 
deadline for at kunne komme med rettelser eller indvendinger, før endelig godkendelse.” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 2. 

Silke læser forslag 3 op; ” Et medlem er betegnet som deltagende til hovedbestyrelsesmødet, hvis 
medlemmet enten deltager fysisk eller er med over en virtuel forbindelse.” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 3. 

Silke læser forslag 4 op; ” Et hovedbestyrelsesmedlem skal melde fra et hovedbestyrelsesmøde 
senest 72 timer før, med mindre de er blevet akut syge mm, for at der kan indkaldes en suppleant.” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 4. 

Silke læser forslag 5 op ”Hvis en afstemning er uafgjort, så er det op til daglig ledelse at tage 
beslutningen.” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 5. 

Silke læser forslag 6 op. ” Ekstra punkter til dagsorden kan tilføjes indtil 24 timer før et 
hovedbestyrelsesmøde. Dette kan afviges fra med ⅔ flertal.” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 6. 

Silke læser forslag 7 op.” Hvis man har en bisidder/ledsager med, som ikke er medlem af Autisme 
Ungdom, har bisidder/ledsager som udgangspunkt ikke taleret, medmindre det er nødvendigt for 
kommunikationen. Hvis dette er tilfældet, overgiver medlemmet sin taleret til sin 
bisidder/ledsager.” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 7. 

________________________________________________________________________________ 
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Naja stemmes enstemmigt ind som midlertidig dirigent.  

Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender forslaget. 

________________________________________________________________________________ 

Naja læser forslag 8 op. ” Ved personvalg eller hemmelig afstemning, stemmes der via. et digitalt 
værktøj. Resultatet vedhæftes til referatet og deles ved forespørgsel under 
hovedbestyrelsesmødet.” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 8. 

Naja læser forslag 9 op; ” Ved mere end to forslag der er modstridende, afholdes en sideordnet 
afstemning, hvor et forslag falder ad gangen.” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 9. 

Naja læser forslag 10 op. ” Øvrige afstemninger kan gøres hemmelige og skriftlige, hvis to 
fremmødte medlemmer ønsker det.” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 10. 

Naja læser forslag 11 op.” Ethvert medlem af hovedbestyrelsen kan bede om at få taget til referat 
hvad alle medlemmer af hovedbestyrelsen har stemt og hvorfor de har stemt som de gør. Dette kan 
dog ikke gøres ved hemmelig afstemning.” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 11. 

Naja læser forslag 12 op.” Ved et eksklusionsmøde indkaldes der med 7 dages varsel jf. AUs 
vedtægter” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 12. 

Naja læser forslag 13 op. ” Ethvert hovedbestyrelsesmedlem kan stille forslag om nedlæggelse af et 
udvalg. Dette sker ved simpelt flertal.” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 13. 

Naja læser forslag 14 op.” Hvis Autisme Ungdoms interne regler ikke siger andet, så følger 
hovedbestyrelsen almindelig foreningspraksis.” 

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslag 14. 

________________________________________________________________________________ 

Silke overtager igen som dirigent  

________________________________________________________________________________ 

 
Punkt 8. Nye regler udkast 

Angelina fortæller et resumé af bilag 5.a, 5.b, 5.c, 5.d og 5.e og forklare hovedbestyrelsen.  

Hovedbestyrelsens enstemmigt vedtaget 
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Punkt 9. EUCAP og ABA 

Naja præsenterer forslaget om ABA med EUCAP og deres har et spørgeskema til medlemmer.  

Angelina stiller forslag om at give myndighed til at daglig ledelse udfylder på baggrund af vores ABA-
papirer. 

Hovedbestyrelsens enstemmigt vedtaget 

 
Punkt 10. Inklusionstræf 

Silke fortæller at vi er blevet inviteret til inklusionstræf den 13. december og ville hører om der 
nogen i hovedbestyrelsen 1-2 repræsentanter.  

Hovedbestyrelsen sender Andreas og Sofie afsted.  

 
Punkt 11. Evt. 

Hilde fortæller at der lidt forvirret over inddeling af medlemmer, og det kan skabe lidt en barriere.  

Silke og Naja fortæller at det har været forslag men, det faldt, men det kan man altid stille det som 
forslag til næste årsmøde. 

Silke fortæller at den 1. december er vi bliver inviteret til arrangement i SUMH, hvor det er gratis at 
deltage.  

Mail om invitation sendes til: Sofie, Amalie, Emil, Andreas. 

Alle siger tak for et godt møde. 

 
 


