
Hvad vil det sige at være med i bestyrelsen i Landsforeningen Autismes kreds København/Frederiksberg? 

Nogle tøver måske med at stille op til bestyrelsen eller blive tilknyttet, fordi de ikke helt ved, hvad det vil 
sige, og hvad bestyrelsesarbejdet går ud på. Derfor har vi lavet dette lille skriv. 

 

Hvad laver bestyrelsesmedlemmerne? 

Det er meget op til det enkelte medlem hvad de kan og vil bidrage med.  

Vi står for planlægning og afvikling af arrangementer for medlemmerne. Vi står for foredragsaftner, hvor 
der skal bookes lokale, bestilles forplejning og laves aftale med foredragsholderen. Vi er som regel også 
flere medlemmer fra bestyrelsen til stede til arrangementerne. 

Vi deltager i politisk arbejde – Forældrerådet, Centerrådet og DH (Danske Handicaporganisationer). Dertil 
kommer deltagelse i Repræsentantskabet i forbindelse med Landsforeningen Autisme. 

Vi har en hjemmeside, som vi opdaterer med arrangementer og andre relevante nyheder. 

Vi har også et nyhedsbrev og vi sørger for at vores arrangementer kommer med i Landsforeningen 
Autismes medlemsblad. 

 

Mødeaktivitet 

Vi holder 4-6 årlige bestyrelsesmøder. Typisk fra kl. 19 til 21 og for det meste hjemme hos formanden. 

Vi plejer at have konstruktive, men hyggelige møder med fokus på at få løst aktuelle udfordringer i 
fællesskab. 

 

Vil du være med? 

Der er ledige pladser i bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen 22. februar 2018 – læs nærmere 
på kredsens hjemmeside, hvor der også er tilmelding til generalforsamlingen. Det er også muligt at være 
med i bestyrelsen som tilknyttet. Når man er tilknyttet, deltager man i aktiviteter og møder sammen med 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men man har ikke stemmeret. 

For at være med i bestyrelsen skal du bo i København eller Frederiksberg Kommune og være medlem af 
Landsforeningen Autisme. 

Vi har brug for nye kræfter i bestyrelsen, så vi håber meget du har fået lyst til at være med og på den måde 
støtte op om arbejdet i Landsforeningen Autisme på lokalplan. 

 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at komme til generalforsamlingen og stille dem der, eller du kan 
kontakte kredsens formand Susan Elholm på susan.elholm@gmail.com. 

 

Kredsens hjemmeside 

www.autismeforeningkbhfrb.wordpress.com  


