Referat fra bestyrelsesmøde den 6/1-22 i Landsforening Autisme, Kreds Østjylland
Deltager: Marianne, Marie, Birgitte, Ole, Gunvor, Elisabeth, Nina og Erik
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Budget Vi bruger ikke mange penge, grundet Corona.
Der er søgt og bevilget 55.000 kr. i §18 midler i Århus Kommune.
Årsregnskabet gøres færdigt inden for nærmeste fremtid, så det kan godkendes inden generalforsamlingen
3. Arrangementer
- 2. april, Der laves, som sidste år en række webinarer. Kreds Østjylland vælger at bidrage.
- Arrangementet den 19/1 Marianne afklarer med oplægsholder om det kan lade sig gøre at ændre fra fysisk
arrangement til webinar.
- Arrangementet om anbragte børn har er 3 familier repræsenteret. Vi kigger lige på invitationen om den kan
ændres lidt.
- Arrangemenetet den 27/1 er flyttet til den 10/3.
- Elisabeth har et arrangement hvor medarbejder fra skoleforvaltningen, orienterer om hvad der findes at
specialundervisningstilbud i Randers. Målgruppe for de forskellige tilbud mm.
4. Forberedelse af GF
- Der er et forslag om at Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov bliver en selvstændig Kreds, som skal
stemmes om.
- Der er også en tilføjelse til § 4, hvor Samsø ikke er med i listen over kommuner der dækker Kreds
Østjylland.
Vi holder ind til videre ved datoen den 26. februar. Det er også besluttet at holde fast i at
Generalforsamlingen afholdes fysisk. Så kan vi ikke mødes fysisk den 26. februar, så udskydes
Generalforsamlingen til vi igen må mødes fysisk.
Der er et bestyrelsesmøde den 10. februar, hvor vi fordeler de praktiske opgaver.
Der er 4 pladser i bestyrelsen, som skal besættes. Ole og Elisabeth genopstiller. Gunvor og Marie opstiller
også. Men det afhænger af om forslaget om en ny kreds bliver vedtaget eller ej, om hvorvidt Elisabeth og
Marie er valgbare til Kreds Østjylland.
5. Opfølgning på møder.
- Mødet med Specialområde Autisme er udsat fra 10/1 til 21/6.
- Mødet med de 3 kredse og sygehusledelsen i Regionen er der endnu ikke sat en dato. Elisabeth og Marie
arbejder videre.
- Birgitte mødes med Århus kommune i forhold til Minimums normeringer og tilsyn den 18/1- 22
- Birgitte har møde i Følgegruppen om analyse om mellemformer og specialiserede tilbud i Århus den 18/122
- Birgitte mødes med Horsens borgmester iforhold til en forældregruppe, som oplever der er flere
problematikker som kan gøres bedre mandag den 10/1-22

6. Evt.

