
Autisme Ungdom
Funktioner i foreningen



Hvad laver man som medlem af bestyrelsen?

Autisme Ungdom:

Talsperson: I Autisme Ungdom har vi 1 talsperson. Talspersonens opgave er at være Autisme

Ungdoms ansigt udadtil, og sammen med kassereren og landssekretæren sidder de i daglig

ledelse (forkortet DL), som leder foreningen mellem hovedbestyrelsesmøderne. Som

talsperson skal man kunne håndtere det store ansvar det er, at være leder af foreningen,

man skal kunne holde møder med journalister, banker, interesserede organisationer og

kunne snakke om autisme ungdom på tv. Man skal også kunne planlægge arrangementer og

lave reklamer for foreningen. Man bliver valgt som talsperson på Autisme Ungdoms

årsmøde.

Landssekretær: I Autisme Ungdom har vi 1 landssekretær. Landssekretæren er en del af DL

og står for alt det organisatoriske arbejde. Ens hovedopgave er kommunikationen mellem

lokalafdelingerne og hovedbestyrelsen. Som landssekretær skal du kunne holde hovedet

koldt og være klar på meget skrivearbejde. Man skal også kunne organisere forskellige

arrangementer og stå for ansvaret til flere projekter. Alt hvad der er på papir, er essentielt

landssekretærens ansvar. Man bliver valgt som landssekretær på Autisme Ungdoms

årsmøde.

Kasserer: I Autisme Ungdom har vi 1 kasserer. Kassererens opgave er at forvalte foreningens

penge, og sammen med talspersonerne sidder kassereren i daglig ledelse. Derfor skal man

som kasserer vide noget om penge og økonomi, man skal vide hvordan man laver et budget

og et regnskab, og man skal vide noget om resultatopgørelser og balancer. Man skal også

kunne holde overblik over forskellige bankkonti, og håndtere at bruge store beløb på

projekter. For at blive kasserer, skal man være fyldt 18 år, og man bliver valgt på Autisme

Ungdoms årsmøde.

Hovedbestyrelsesmedlem: I Autisme Ungdom har vi 6 hovedbestyrelsesmedlemmer. Som

medlem af hovedbestyrelsen, leder man Autisme Ungdom sammen med daglig ledelse

mellem årsmøde. Hovedbestyrelsen skal inddrages i de store beslutninger omkring

foreningen, og er med til at planlægge hvilke projekter der skal laves, hvilke arrangementer

der skal afholdes, og hvilken retning vores forening skal i. Man skal også være klar til evt.

ansvar for forskellige arrangementer. Man bliver valgt som medlem af hovedbestyrelsen på

Autisme Ungdoms årsmøde.



Suppleant til hovedbestyrelsen: I autisme ungdom har vi 7 suppleanter til

hovedbestyrelsen. Som suppleant til hovedbestyrelsen, skal man kunne træde til, hvis en af

medlemmerne af hovedbestyrelsen, ikke kan varetage sin post. Det kan for eksempel være

at vedkommende er syg og ikke kan komme til et møde, eller hvis en af medlemmerne af

hovedbestyrelsen ikke kan/vil være med i hovedbestyrelsen længere. Som suppleant til

hovedbestyrelsen skal man kunne de samme ting som et hovedbestyrelsesmedlem. Man

bliver valgt som suppleant til hovedbestyrelsen på Autisme Ungdoms årsmøde.

Andre funktioner

Revisor: Som revisor skal man hjælpe en kasserer med regnskaberne, og holde øje med at

kassereren laver regnskaberne korrekt. Hovedforeningen og afdelinger skal have en revisor.

Hvis ikke et medlem vil have rollen som revisor i en lokalafdeling, kan den post gives til

kassereren i hovedforeningen. Som revisor har man ikke indflydelse på hovedbestyrelsen

eller lokalbestyrelsen, men er en ekstern person, der skal holde øje med regnskaberne og

pengene bliver brugt korrekt.

Revisorsuppleant: Som revisorsuppleant udfører man revisorens opgave, hvis ikke revisoren

selv er i stand til at varetage sin post.


