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Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 12/08-2021 

Dagsorden: 

• Formalia. 

• Gensidig orientering. 

• Mødedeltagelse 

• Åbne grafisk udvalg op 

• Opdatering af LGBT regler 

• Lønninger 

• Artikel om ud af isolation 

• Årsmøde 2022. Dato forslag 19 og 26 marts  

• Specialkompasset 

• Vedtægtsændringer til Landsforeningen Autisme 

• Rykke kursus og galledag 

• Ungdomskort  

• Evt.  

 

Deltagende til mødet fra punkt 1-4: Anton, Angelina, Emil, Hanne, Marcus, Naja, Silas og Silke. 

 

Punk 1. Formalia 

Valg af dirigent: Silke  

Valg af referent: Angelina 

 

Punkt 2. Gensidig orientering 

Angelina fortæller om medlemstal og fortæller omkring give kontingent til lokalafdelinger. At der 

12 medlemmer for meget et sted i forhold til kontingent, men fordi vi har allerede oplyst 

lokalafdelingerne om medlemstal og kontingent, at vi kører med de 12 ekstra.  

Hovedbestyrelse er enstemmigt for 

Silke fortæller at der er sket utrolig meget på det politiske. Hun fortæller især det sidste måned 

har hun lavet meget. Hun fortæller omkring vores læserbrevs mål og både hun og Naja har haft 

debatindlæg. Derudover er regningen kommet med et nyt arbejdsmarkedsudspil. Og der er 2 

problematiske områder. Det med de 37 tvunget arbejde og det med mindre dagpenge til 

nyuddannet. Silke har også snakket med holdbæk kommune fordi de er testområde for hvad der 

sker hvis folkeskolerne kører sammen. Hun skal også til møde med diverse skoleledere. Silke 

fortæller om sagen i Frederiksberg kommune. Fordi de er i gang med at nedlægge 

specialklasserne. Hun er inviteret til dialogmøde med Frederiksberg kommune. Hun fortæller hun 

også bliver kontaktet af flere studerende til at bruge hende som kilde. Silke fortæller også at hun 
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og Hanne har arbejde på løsningsforslag til folkeskoleområdet og skulle kunne gøre dem offentlige 

i næste uge.  

Silke fortæller at både hende og Angelina tager det administrative. Hun fortæller at DUF ville have 

noget ekstra på 3 af vores lokalafdelinger (Nordjylland, trekanten og Midtsjælland). De har også 

bedt om en liste på aktiviteter for 2020. Vi er også op på 67% medlemmer har svaret på deres 

undersøgelse.  

Angelina fortæller hun har haft arbejdet med overfører bl.a. e-Boks mm over hende. Vi er oppe på 

444 medlemmer. Vi har også fået bestilt T-shirts.  

Silke fortæller at i udvalg for nationale arrangementer har vi fået er 50.000 kr. til 

oplevelsesindustrien. Som planlægges at bruges til vores kursus og galla dag. Hun fortæller at i 

politisk udvalg har der været godt arbejde og der har været god feedback mellem hinanden. I 

SoMe går tingene også stille og roligt og giver især ros til Emilie og Hanne. 

Angelina fortæller der er god aktivitet i lokalafdelingsudvalget og HB og årsmødeudvalget. Grafisk 

at været mere stille.  

Silke fortæller de har fået de nye regler på banen og der går tingene stille og rolig. Hun fortæller at 

vi skal finde Game host fordi Andreas sidder med det selv, og det er fint og få aflastet ham.  

 

Punkt 3. Mødedeltagelse 

Angelina fortæller at hun syntes det er frustrerende når hun ikke ved hvor mange der deltager. Og 

derfor forslår hun at på vores strikesystem at til ikke obligatoriske møder skal man have meldt fra 

eller til senest 24 timer før. Medmindre man bliver syg eller andet. Konsekvens er en gul strike, 

samt gul strike hvis man ikke møder op.  

Hovedbestyrelsen er enstemmigt for forslaget.  

 

Punkt 4. Åbne grafisk udvalg op 

Angelina fortæller om grafisk udvalg og hun sidder og bliver stresset, så ønsker hun lidt flere 

hænder.  

Hovedbestyrelsen er enstemmig for at åbne grafisk udvalg op til alm medlemmer. 

 

Punkt 5 Opdatering af LGBT+ regler 

”indsæt forslag” 

Silke fortæller hun er enig med budskabet fra forslaget, men hun er bekymret for at kan være for 

hårdt.  
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Angelina fortæller enig.  

Silke stiller følgende ændringsforslag. Og eksemplet skal stå med.  

Anton fortæller han er imod begge forslag. Han syntes det kan blive for meget vetoret.  

Silke forklarer hvor forslaget kommer fra.  

Tilføjelse af undtagelse til politik udvalg.  

Marcus fortæller at han syntes forslaget repræsenterer vores forening, står for. At der er her vi 

kan komme med vores egen mening uden nogen fortæller vi skal føle og tænkte.  

Naja fortæller at hun syntes at der måske skal tilføjes omkring denne gruppe.  

Silas fortæller at han syntes der er gode argumenter for og imod. Han fortæller også det kan være 

en gråzone når flere minoritetsgrupper går ind over hinanden.  

Hanne fortæller også især i politisk forum kan man passe på med at begrænse det for meget.  

Emil fortæller at der han er for reglen, ikke skal være for begrænset.  

Marcus fortæller at man godt kan tage fejl, og det er lidt problematisk at gå ind og rette for meget 

på folk. Derfor syntes han også den burde være på de fleste kanaler.  

Naja fortæller hun er der 2 faktorer i det her. Hun syntes man godt kan udfordre definitioner, men 

ikke folk oplevelse. Hun stille forslag hvor det kun gælder diskriminerende adfærd.  

Anton fortæller at han syntes han har lidt på samme måde som Naja.  

Silke lader sit forslag falde.  

 

Afstemning af følgende forslag 

_____________________________________________________________________________ 

Hvis man ikke selv er del af en marginaliseret gruppe, så skal man ikke diskutere eller udfordre 

definitioner og begreber for denne gruppe, medmindre man har fået samtykke til dette fra en af 

dem fra den marginaliserede gruppe. 

Runde 1 Stemmer for: 1 Stemmer i mod: 7  

Hvis en person fra en marginaliseret gruppe (f.eks nonbinær, BIPOC eller aseksuelle m.m) ytrer sig 

om diskriminerende adfærd omkring modenne gruppe, skal man ikke modargumentere uden 

denne persons samtykke. 

Runde 1 Stemmer for:  8 Stemmer i mod: 0 

Runde 2: Stemmer for: 8 Stemmer i mod: 0 

Ingen ændring: 
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Runde 1 Stemmer for: 2 Stemmer i mod: 6 

Runde 2: Stemmer for: 0. Stemmer imod: 8 

________________________________________________________________________________ 

Vedtaget forslag: 

Hvis en person fra en marginaliseret gruppe (f.eks nonbinær, BIPOC eller aseksuelle m.m) ytrer sig 

om diskriminerende adfærd omkring modenne gruppe, skal man ikke modargumentere uden 

denne persons samtykke. 

 

Punkt 6 Lønninger 

Silke fortæller at hun har været rigtig stresset med på AU arbejde, skole og arbejde. Derfor vil hun 

gerne kunne få løn for AU’s arbejde som hun vil tjene på sit arbejde. Det gælder om 3.000 kr. om 

måned. Silke fortæller også hvis hun skal have lidt luftrum, så er det 4.000 kr.  

Angelina fortæller om dataløn og det vil koste 125 kr. pr. lønseddel. Så det 125 ekstra om måned 

Hovedbestyrelsen siger ja til de 4.000 kr. til silke om måned.  

 

Punkt 7 Artikel om ud af isolation 

Naja fortæller om at hun snakkede om at hun tit hat hørt om det er svært at komme ud af 

isolation og tips og tricks til at komme ud også spørg om nogen til være med til at lave det samme 

med hinanden.  

Hanne og Emil joiner. Og hvis der brug for, så Angelina 

 

Punkt 8. Årsmøde 2022 

Angelina fortæller om de 2 datoer om at de er lagt for at vi kan få mennesker.  

26 marts enstemmigt vedtaget 

 

Punkt 9 Specialkompasset 

Angelina fortæller at hun har obligatoriske timer der hvor hun har vagt, så hun kan ikke. 

Naja tager hendes vagt 

 

Punkt 10 Rykke kursus og galladag 
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Silke fortæller om at rykke galla fordi pengene fra Landsforeningen, så der også er tid til at 

planlægge det til den størrelse. Så det rykkes til april i stedet for, så de har bedre tid. 

Hovedbestyrelsen enstemmigt for at rykke kursus og galladag til april og penge fra 

landsforeningen til galladagen 

Punkt 11 Vedtægtsændringer til Landsforeningen Autisme 

Hovedbestyrelsen godkender forslagene til Landsforeningen Autisme og sende appel til 

Landsforeningen.   

 

Punkt 12 Ungdomsskort 

Silas fortæller at lige nu kan man ikke få ungdomskort til STU-uddannelse fordi de ikke er SU 

berettigede. Men på produktionsskoler kan man godt få ungdomskort, selvom de ikke er SU 

berettigede. Det betyder at STU er en af de eneste uddannelser hvor de ikke kan få ungdomskort. 

Silas forslår derfor Facebook opslag evt. og gøre opmærksomme på det problem.  

Husk at give SUMH heats up.  

 

Punkt 13 Silas som Landssekratær 

Hovedbestyrelsen vil gerne have Silas som Landssekratær  

 

Punkt 14. Evt. 

Emil spørg hvordan det går med borgerforslag. 

Silke fortæller der er ca. 1.600 underskrifter.  

Autisme Ungdom laver YouTube kanal.  

Invitere Formand fra Landsforeningen, sekretariatschef, Kirstine vores kontaktperson og Gitte til 

årsmøde.  

Alle siger tak for et godt møde 

 


