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Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 13/05-2022 
Dagsorden: 

• Formalia. 
• Gensidig orientering. 
• Digital kampagne om uddannelse 
• Vagtplan for Sommerplan 
• Grænser for løn 
• Kontrakt i HB 
• Strike System 
• Retningslinjer for politisk repræsentation af Autisme Ungdom 
• Folketingsvalget 
• Evt. 

 

Deltagende til mødet fra punkt 1-2: Angelina, Anton, Bertram, Emma Sofie, Hanne, Jonas Brøns., 
Maia, Marcus, Naja, Silas, Silke og Sofie 

Deltagende til mødet fra punkt 2-10: Angelina, Anton, Bertram, Hanne, Jonas Brøns., Maia, Marcus, 
Naja, Silas, Silke og Sofie 

 

Punk 1. Formalia 

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

Valg af referent: Angelina med eventuel assistance fra Silke 

Dagsorden godkendt 

 

Punk 2. Gensidige Orientering 

Silke fortæller at siden sidste hovedbestyrelsesmødet, så har der været godt gang i vores foredrag, 
hvilket vi er glade for. Hun fortæller om de forskellige steder i landet hun har været omkring. Hun 
fortæller også at hun har snakket med specialisterne om fremtidigt samarbejde. Der har også været 
en underskriftindsamling, hvor vi har taget offentlig afstand til ABA samtidig med at lave det til en 
kritik af ikke at inddrage det unge autistiske perspektiver i Vibe undersøgelsen. 
Underskriftindsamlingen gav lidt over 4.000 underskrifter og folk har delt mere deres historier hvor 
de har være udsat for ABA. Der har også været demonstration om velfærdsrevolution, hvor Silke og 
Jonas Brøns var på talerlisten. Hun har også begyndt at gå i dialog med Landsforeningen SPOR, 
hvilket vil give os mulighed for at gå videre med ting indenfor det område.  

Silke fortæller også at hun også har fået snakket med ADHD foreningen. Hun skal også afsted på 
folkemødet på Bornholm, sammen med SUMH. Autisme Ungdom kommer også til at være værter 
på folkemødet, hvor det handler om hvordan vi får unge med handicap i uddannelse. Der er også 
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demonstration om at skorte budgetloven, hvor Silas skal holde tale. Hun informerer også at fra den 
30. maj til og med den 2. juni og fra den 7. juni til og med 10. juni der holder hun ferie for at lave 
styr på sine eksamener. Hun har også et nyt foredrag, som hun snart ligger op på hjemmesiden.  

Silas fortæller at hans primære fokus har været et møde med sundhedsstyrelsen sammen med 
Sofie. Det har krævet en del planlægning og forberedelse, da han skulle læse hel regningens 10 års 
plan. Sundhedsstyrelsen er også ved at starte et projekt ”En af os”, hvor de arbejder med at folk 
brugere i psykiatrien med inde over og eventuelt til at lave oplæg på afdelingen, hvor de gerne vil 
inddrage Autisme Ungdom. Udover mødet med sundsstyrelsen, så har haft møde med SF sammen 
med Jonas Brøns hvor der var snakket om autister i uddannelsessystemet. Han starter måske også 
et samarbejde med hjemmeløseforeningen. Han skal også med på folkemødet med instituttet for 
menneskerettigheder, hvor han skal debat med bl.a. Søren Brostøm. Der skal han også til debat 
med bl.a. Enhedslisten. 

Angelina fortæller at siden sidst har der været med administrativ ting at tage sig. Der er også lige nu 
problemer med erhverv MitID, hvilket gør, at lige nu bruger Silkes, så økonomi, kan godt være lidt 
langsommere end det plejer. Så er hun også begyndt på vores 1 til 1 samtaler og startet de 
forskellige udvalg op og få gennemført de ting vi har snakket om sidst. Så har hun været til 
konference på Christiansborg, hvor der var lidt med ABA. Så har hun også været fokuseret på at 
indsamle de sidst børneattester. Derudover har jeg også arbejdet med DUF ansøgning. Alting er 
næsten done. Hun mangler bare underskrifter fra DL og en sidste godkendelse fra vores revisor 
også er den klar til at sende afsted. Vi ansøger for 7 lokalafdelinger, da jeg mangler dokumentation 
fra Storstrøm, så dem kan vi ikke sørge for. Hun har også været lidt stresset, hvilket gør hun ikke har 
kunne levere så godt som hun plejer, fordi der har været så mange forskellige ting, samtidig med 
eksamensforberedelse og ansøgninger omkring dispensation til eksamener. Derfor holder hun ferie 
fra den 26. maj til og med 29. maj, fordi hun har lige brug for fokus på eksamen også slappe af. Der 
kommer også til at være nogle dage hvor man ikke kan få fat på dem. Det står i deres kalender hvor 
der står ”Eksamen”, men det er som regel kun 1 til 2 dage.  

Angelina fortæller at Galla blev, som i nok har hørt aflyst. Der var kun lige omkring 20 tilmeldte og 
der var sat plads af til 70. Fra hvad vi kunne hører hvorfor folk ikke tilmeldte sig, så var det 
transporten og at det når lige deromkring konfirmationer. Målet er måske at prøve at gøre festen 
lidt mindre, samt måske at prøve at placere den på sjællandsside, eller få søgt nok fondsansøgning 
til at kunne dække overnatning. Gallaudvalget regner med at prøve igen i efteråret 2023. 

Angelina fortæller at I Administrativ udvalg har vi haft et enkelt møde, der ikke blev så langt fordi de 
havde mistet stemmen, men de fik lavet en liste over steder vi gerne vil være til Årsmødet 2023. 1. 
prioritet er noget der hedder Restaurant Mast, som ligger 5 min gågang væk fra stationen.  

Angelina fortæller også at I hjemmesideudvalget er de gået i gang projektet med ny design 
hjemmeside. De har fundet farver og skrifttyper for et ens look, og arbejder på den måde at de 
designer en underside ad gangen for hvert møde. 

Angelina fortæller at i konflikthåndtering udvalget har vi fået delt forskellige områder med 
konflikter mellem os og de er begyndt at fokusere på at opdatere vores interne regler og 
retningslinjer til bedre at sørge for nedtrapning af konflikter. De har allerede nu fået kigget på vores 
strike system.  
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Angelina fortæller også at I Messeudvalget har de ikke haft vores første møde endnu, men de skal 
snart have det. Her kommer de til at fokusere på ting vi skal have købt ind samt fordeling af 
vagtplanen til UU-messen i august.  

Angelina fortæller at I LGBTQ+ udvalget arbejder de lige nu med og se om de kan få os på talerlisten 
til Pride i København og skal til at lave reklame for Pridestedet. De vil også gerne starte op med 
nogle Samtalecafe på vores Discord server for LGBTQ+, nogle kommer til at have temaerne, mens 
andre kommer til bare at være hvor man kan sidde og snakke sammen. 

Silke fortæller at i de udvalg hun er ansvarlig for, starter de først op i sommerferien. I SoMe har de 
også fået planlagt deres første møde, og er allerede godt i gang. Hun fortæller også der snart er 
møde i udvalget for jul og nytår. De resterende udvalg begynder hun at kigge på det administrative 
efter den 16. juni.  

Silas fortæller at i lokalafdelingsudvalget har fået lavet en ansvarligfordeling til de forskellige 
lokalafdelinger og giver dem hver en kontaktperson. Der har især været fokus på Storstrøm og 
Nordjylland 

Silas fortæller at i Discordudvalget, bliver der lavet en forkortelse af reglerne og der bliver lavet 
videoer hvor vores regler læses op. Der er også snak om at lave nogle flere kanaler 

Silas fortæller at i psykiatriudvalget ikke er starter endnu, pga. sygdom, men går i gang snarest 
muligt.  

Naja fortæller at tilmelding har været åbent i lidt tid og allerede halvdelen af pladserne er optaget. 
På sommerlejren skal vi både tur i Geografisk have og Givskud Zoo. Så skal de også snart på frivillige 
weekend og hun har været ude og besøge Houens Odde og se hvordan stedet var.  

Hanne fortæller at i podcast udvalget er der blevet planlagt det første møde og lavet en 
præsentation af alt det praktiske.  

 

Punk 3. Digital kampagne om uddannelse 

Brøns præsterer sit forslag og problematikker omkring handicap og uddannelsesområdet. Han 
præsenterer de forskellige problematikker og udfordringer der er for unge med handicap, møder på 
uddannelsesområdet. 

Silke spørg ind til om vi skal lave noget konkret, som hovedbestyrelsen kan godkende næste gang. 

Hovedbestyrelsen giver Brøns til at arbejde videre med området og godkendte konkrete forslag til 
næste møde. 
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Punk 4. Vagtplan for sommerferie 

Hovedbestyrelsen svarer på skema for sommerferie og vagterne bliver fordelt. Vagterne er som 
følgende: 

Uge 25, 20. juni - 26. juni 

Tovholder: Silas 

På vagt: Emma Sofie, 
Hanne, Andreas og Naja 

Uge 26, 27. juni - 3. juli 

Tovholder: Silke 

På vagt: Silas, Angelina, 
Emma Sofie, Hanne, Brøns 
og Marcus 

Uge 27, 4. juli - 10. juli 

Tovholder: Silas 

På vagt: Emma Sofie, Sofie, 
Anton og Brøns 

Uge 28, 11. juli - 17. juli 

Tovholder: Silas 

På vagt: Anton, Sofie 

Uge 29, 18. juli - 24. juli 

Tovholder: Angelina 

På vagt: Anton, Sofie, Naja 
og Silas 

Uge 30, 25. juli - 31. juli 

Tovholder: Angelina 

På vagt: Hanne, Brøns, Naja, 
Silke og Sofie 

Uge 31, 1. august - 7. 
august 

Tovholder: Silke 

På vagt: Andreas, Angelina, 
Anton, Hanne og Marcus 

Uge 32, 8. august - 14. 
august 

Tovholder:  Angelina 

 På vagt: Silke, Silas, Marcus, 
Emma Sofie, Brøns og 
Andreas 

Angelina præsenterer også en gennemgang hvordan sommerferie foregår og hvad man skal være 
opmærksom på i sommerferien.  

Punk 5. Grænser for løn 

Angelina præsenterer dokumentet for grænser for løn, som aftalt fra sidste hovedbestyrelsesmøde. 
Bl.a. at sætte en ramme om minimum 500.000 i driftsstøtte og 850.000 kr. i alt for at foreningen 
betaler løn. Hun viser også at foreningen minimum skal have 1.800.000 kr. i indtægter før hele DL er 
deltidsansat og 3.600.000 kr. ind før hele DL er fuldtidsansat.  

Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender dokumentet om grænser for løn 

Punk 6. Kontrakt i HB 

Angelina præsenterer kontrakt for hovedbestyrelsesmedlemmer og gennemgår hvad tingene 
betyder.  

Silke stille forslag om at skrive rapportens pligt ind i kontrakten 

Forslaget enstemmigt vedtaget 

Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender kontrakten for hovedbestyrelsen. 

Punk 7. Strike System 

Angelina præsenterer konflikthåndteringsudvalget nye ideer til strikesystemet og gennemgår 
ændringerne. 
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Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender ændringerne.  

Punk 8. Retningslinjer for politisk repræsentation af Autisme Ungdom 

Silke præsenterer og gennemgår dokumentet. At det er en guide samt der står de ting vi allerede 
har godkendt. 

Silas nævner at der skal tilføjes det om psykiatri fra 2020 

Brøns spørg indtil reglerne når man snakker med politikere.   

Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender dokumentet  

 

Punkt 9. Folketingsvalget 

Silke fortæller at senest den 4. juni 2023 udskrives der folketingsvalg. Hun har snakket med DL om 
at det en god ide at op til valget at lave en kampagne der handler om at få unge til at stemme. Især 
fordi unge med handicap er en af de grupper for færreste stemmer og dermed ikke mulighed for at 
påvirke den politiske debat så meget. Det er noget vi gerne vil lave om på, så alle kan få lov at 
komme med deres stemme. Hun har allerede snakket med SUMH og menneskerettigheds alliance 
om hvad man kan gøre. Det Silke forslår vi konkret gør i Autisme Ungdom er nogle 
formidlingsinitiativer og nogle konkrete forslag, som fx ”vi stemmer sammen” og gøre det hyggeligt 
at stemme eller lave et system omkring valg buddies, så man har en at gå ned og stemme sammen. 
Hun har også snakket med SUMH om at udfordringen hos unge med Handicap ligger i at selve 
processen at gå og stemme fremfor lysten. Hun har også snakke med SUMH om at lave en 
demonstration.  

Hanne fortæller at hun også gerne vil have punket om, er fordi hun gerne vil have vi har en plan for 
hvis der fx udskrives valg om en måned. Hun syntes også det er en fed vinkel at have på at unge 
med handicap skal stemme, men hun syntes også det kunne være fedt hvis vi har en plan for hvad 
vi gerne vil have dem til at snakke om, og hvad vi gerne vil have de tager stilling til og så har vi noget 
at holde dem op på. 

Silke fortæller hun er meget enig 

Silas fortæller at han har et langvarigt samarbejde sammen med menneskerettigheds alliance dem, 
og han har en direkte forbindelse, hvis vi skulle have brug for det.  

Silke fortæller at menneskerettigheds alliance allerede er med på dem.  

Angelina fortæller hvis der skulle komme valg en del før tid, så skal man sætte sig sammen meget 
hurtigt og finde en plan. Men ikke ændre uden plan.  

Silke fortæller at hvis der skulle være valg før, så må det gå ud over hendes ferie og hun ved hvis det 
skulle ske, så skal hun nok arbejde non stop, for at få tingene op at stå. 

 

Punkt 10. Evt. 
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Silke fortæller at hun er blevet kontakt af frirum på ungdomssøen der søger unge til at nedbryde 
tabu og fordomme om diagnoser og spørg om der er nogen i HB er interesseret. 

Brøns spørg om det er interviews 

Silke fortæller at det er mere podcast, interviews osv.  

Silke sender materiale til hele HB 

Silas fortæller at han har punkt på vegne af Emma Sofie og hun gerne vil forslå at få posteres til 
overordnet til foreningen. Helt specifik tænker hun i A2 eller A3-størrelse der skal hænge rundt i 
forskellige frivillige huse, botilbud mm, og sendes til de lokalafdelinger, som har lyst.  

Silas fremviser et udkast Emma Sofie, har lavet af plakater.  

Naja fortæller at plakater kan være svære at komme af med, hvis de større end A4.  

Silke fortæller hun især kan lide krammebillede.  

Brøns fortæller at han godt kan hjælpe med design hvis der er behov for det. Han spørg om han skal 
høre specialisterne ad om de kan printe dem for os. 

Hovedbestyrelsen godkender plakater i A4-størrelse (100-200) stk. Emma Sofie får tilladelse til 
arbejde videre med plakat i A4-størrelse og komme med endelig udkast 

Silas fortæller at dette er især vigtigt for dem i psykiatrien. Han råder alle til at få skim læst 
regeringens 10 årsplan. Især områder omkring børne og ungdomspsykiatri og retspsykiatri.  

Naja spørg om Silas kan sende link til hvor det er.  

Silas sender det til hele HB 

Alle siger tak for et godt møde. 

 

 

 


