
VEDTEKTER FOR AUTISMEFORENINGEN I NORGE 
Vedtatt på landsmøtet 2021

I. ORGANISASJON

§ 1 Navn

Organisasjonens navn er Autismeforeningen i Norge. Som offisiell forkortelse brukes

AiN. Lokallagenes navn er Autismeforeningen i Norge, samt navnet på det geografiske

området lokallaget dekker. Forkortelse er AiN og navn på geografisk område (2018).

§ 2 Visjon

AiNs visjon er varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.

§ 3 Formål

AiN er en sammenslutning av personer med autismespekterdiagnose (ASD), foreldre,

foresatte, pårørende, fagfolk og andre interesserte.

AiNs formål er å drive:

• Medlemsrettet arbeid for å bidra til å skape treffpunkt, nettverk og aktivitet

for personer med ASD og deres familier.

• Likepersonsarbeid for å bidra til hverdagsmestring og forebygging av

psykiske tilleggsvansker.

• Opplysningsarbeid for å øke samfunnets kunnskap, forståelse og aksept for

personer med ASD.

• Interessepolitisk arbeid for å oppnå likeverdig deltakelse i samfunnet for

personer med ASD og deres familier.

• Oppmuntre og stimulere til forskning for å bidra til utvikling av kunnskap om

og forståelse av ASD.

§ 4 Verdigrunnlag

AiN baserer sitt verdigrunnlag og sin aktivitet på FNs menneskerettighetserklæring og

FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Personer med ASD skal ha et godt liv basert på den enkeltes interesser og behov. Dette 

innebærer likeverd og engasjement i samfunnet i alle livsarenaer og livsfaser, og at 

samfunnet oppfyller sine forpliktelser med fokus på helhetlige, langsiktige og individuelt 

tilrettelagte tilbud. 

AiN er nøytral med hensyn til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet. 



§ 5 Styringsorganer

AiNs styringsorganer er:

• Landsmøtet

• Ledermøtet

• Sentralstyret

• Lokallag

§ 6 Medlemskap

AiN er en medlemsbasert og demokratisk styrt organisasjon.

• Bare enkeltpersoner kan bli medlemmer i AiN.

• Medlemskapet er individuelt og personlig.

• Medlemskapet registreres sentralt, men medlemmene velger det lokallaget

de vil tilhøre.

• Medlemskapet er gyldig for det kalenderåret kontingenten er betalt for. Det

er to former for medlemskap:

o Hovedmedlem

o Husstandsmedlem

§ 7 Logo

Logo brukes i henhold til eksisterende retningslinjer.

Det er bare Landsmøtet som kan ta avgjørelser som gjelder bytte av foreningens logo.

II. LANDSMØTET

§ 8 Landsmøtets sammensetning

Landsmøtet er AiNs øverste myndighet.

Landsmøtet skal holdes annet hvert år innen utgangen av november. Landsmøtet skal 

fortrinnsvis holdes fysisk. 

Landsmøtet består av: 

• Sentralstyrets medlemmer

• Representanter fra Ressursgruppen for voksne med ASD

• Representant fra Valgkomiteen

• Representanter fra hvert av lokallagsstyrene

• Representant fra Kontrollkomiteen

• Sekretariatsleder

• Observatører kan inviteres til å delta på landsmøtet

Alle med gyldig medlemskap i AiN har møterett på landsmøtet. 



§ 9 Stemme- og forslagsrett

Stemmerett på landsmøtet fordeles slik:

• Sentralstyret (6 stemmer)

• Hvert lokallag (19 stk.) har 3 stemmer, som kan benyttes av én representant

• Ressursgruppen for voksne med ASD har 2 stemmer

Alle stemmeberettigede har tale- og forslagsrett. 

Medlemmene i AiN kan delta som observatører. 

Sentralstyret har ikke stemmerett i spørsmål som gjelder årsmelding og regnskap. Hver 

representant kan kun avgi stemme på vegne av ett av de fora vedkommende 

representerer. 

Representanten har kun stemmerett ved innlevering av fullmakt underskrevet av leder 

og ett annet medlem fra det styret, rådet eller utvalget vedkommende representerer. 

§ 10 Landsmøteforberedelser

Tidspunktet for landsmøtet skal gjøres kjent for lokallagene og medlemmene i god tid

før møtet avholdes.

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være tilsendt sentralstyret minst 8 uker 

før møtet. 

Sentralstyret innkaller til Landsmøtet med minst 4 ukers varsel. Med innkallingen følger 

fullstendig saksliste og saksdokumentene gjøres tilgjengelige samtidig. Landsmøtet er 

beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede eller 

representert med fullmakt. 

Valgkomiteens innstilling skal sendes sekretariatsleder senest 8 uker før landsmøtet. 

Valgkomiteens innstilling gjøres tilgjengelig sammen med innkallingen og 

saksdokumentene. 

§ 11 Landsmøtets dagsorden

1. Åpning av landsmøtet

2. Godkjenning av delegatenes fullmakter

3. Valg av møteleder

Konstituering: 

4. Valg av 2 protokollførere

5. Valg av 2 stemmeberettigede representanter til å underskrive protokollen

6. Godkjenning av innkalling



7. Godkjenning av saksliste og dagsorden

8. Valg av tellekorps på 3 medlemmer

Saksbehandling: 

9. AiNs årsmeldinger i landsmøteperioden

1. Fra sentralstyret

2. Fra Faglig råd

3. Fra Ressursgruppen for voksne med ASD

10. Revidert regnskap med status for hvert kalenderår i landsmøteperioden

11. Revisors beretning

12. Kontrollkomiteens rapport

13. Fastsettelse av kontingent for de to neste kalender år

14. Fastsettelse strategiplan

15. Innkomne saker

16. Valg av vertskap for kommende landsmøte

17. Valg

§ 12 Valg

Landsmøtet skal velge:

• Sentralstyre bestående av:

o Leder

o Nestleder

o 4 styremedlemmer

o 2 varamedlemmer

• Faglig råd

• Ressursgruppen for voksne med ASD

• Valgkomité

• Kontrollkomité

• Revisor

Alle valg gjelder for 2 år. 

Kandidater til styreverv må ha gyldig medlemskap i foreningen. 

Personvalg kan foregå elektronisk, skriftlig eller ved akklamasjon. Avstemningsmåten 

godkjennes av landsmøtet.  

Benkeforslag på landsmøtet er tillatt, men ingen kan foreslå seg selv som kandidat til 

styrende eller rådgivende enheter i AiN. Ved benkeforslag skal det foretas skriftlig eller 

elektronisk valg.  

Ved stemmelikhet foretas omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer. 



Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 13 Protokoll

Godkjent protokoll fra landsmøtet sendes til landsmøtedelegatene og lokallagene senest

2 måneder etter landsmøtets avslutning.

§ 14 Ekstraordinært landsmøte

Det innkalles til ekstraordinært landsmøte med minst 4 ukers varsel når et flertall av

sentralstyrets medlemmer eller et flertall av lokallagene fremsetter krav om dette.

Bare saker som er nevnt i innkallingen kan bli behandlet på møtet. 

§ 15 Vedtektsendringer

Forslag om vedtektsendringer må være tilgjengelig for sentralstyret innen 8 uker før

landsmøtet.

Sentralstyrets endelige innstilling skal være tilgjengelig for lokallagene senest 4 uker før 

landsmøtet. 

Vedtektsendring krever minst 2/3 av avgitte stemmer på landsmøtet for å være gyldig. 

Vedtektsendringer er gyldige fra det tidspunkt landsmøtet bestemmer. 

III. LEDERMØTET

§ 16 Ledermøtet
Ledermøte skal avholdes en gang i året.

Ledermøte vedtar budsjettet og handlingsplan for det påfølgende år. Sakspapirer til 
ledermøtet skal være lokallagene i hende minst 4 uker før ledermøtet.

Ledermøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. 

Ledermøtet består av følgende delegater med stemme og forslagsrett: 
• Sentralstyret har 1 stemme

• 1 representant fra hvert lokallag, vanligvis leder

• 1 representant fra Ressursgruppen for voksne med ASD

I tillegg har følgende møte- og talerett: 
• Medlemmer av styret i lokallagene

• Medlemmer av Ressursgruppen for voksne med ASD



• Kontrollkomiteen

• Sekretariatsleder

• Valgkomiteen

• Faglig råd

Lokallagets styre bestemmer hvem fra styret som representerer lokallaget i ledermøtet. 

§ 17 Sentralstyrets sammensetning

Sentralstyret består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer.

Leder og flertallet i sentralstyret må være foreldre, pårørende eller selv ha diagnose 

innen autismespekteret. 

Sentralstyret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 medlemmer er til 

stede. 

Alle medlemmene av styret og sekretariatsleder skal innkalles til møtene. 

Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. 

§ 18 Sentralstyrets mandat

Sentralstyret leder organisasjonen og er ansvarlig overfor landsmøtet. Sentralstyret har

ansvar for at regnskapet blir ført i samsvar med lover og forskrifter, og revidert av

revisor.

Sentralstyret har arbeidsgiveransvar for sekretariatsleder og sekretariatet. 

Sentralstyret skal: 

• Fastsette retningslinjer for sekretariatsleder.

• Oppnevne representanter til nasjonale/regionale råd og brukerutvalg.

• Opprette utvalg og fastsette retningslinjer for disse.

• Behandle saker som legges fram av sekretariatsleder, lokallag, råd og utvalg

• Treffe beslutninger i spørsmål som ikke er regulert av vedtekter. Beslutninger

er gyldig fra den dato sentralstyret bestemmer.

§ 19 Protokoll

Det skal føres protokoll fra alle møter i sentralstyret, også digitale møter. Protokollene

fra sentralstyremøtene gjøres tilgjengelig for lokallag, råd, utvalg og komiteer senest én

måned etter møtet.



§ 20 Signaturrett

Signaturrett innehas av sekretariatsleder og styreleder/nestleder i fellesskap, eventuelt 
av styreleder/nestleder og et annet medlem av sentralstyret i fellesskap.

Styreleder kan tildele prokura og andre fullmakter. 

§ 21 Sekretariatsleder

Sekretariatsleder har ansvar for at sentralstyret bistås med saksforberedelser, 
gjennomføring av vedtak og representative oppgaver.

Sekretariatsleder ivaretar det løpende leder- og personalansvaret for ansatte og har 

myndighet til å administrere den daglige virksomheten. 

§ 22 Lokallag

AiN er inndelt i lokallag som representerer foreningen lokalt. Hvert lokallag skal ha eget 
styre og følger vedtekter fastsatt av landsmøtet.

Endring av lokallagenes navn og geografiske område (2018) vedtas av sentralstyret i 

samråd med lokallaget. Sammenslåing, oppretting og deling av lokallag må godkjennes 

av sentralstyret. 

Blir lokallagene ikke enige om representasjon i regionale fora og fylkesfora, treffes 

beslutningen om representasjon av sentralstyret. 

IV. KOMITEER, RÅD OG UTVALG

§ 23 Kontrollkomité

Kontrollkomiteen er landsmøtets valgte kontrollorgan og rapporterer til landsmøtet. 
Kontrollkomiteen består av tre medlemmer, der en er leder. Komiteen konstituerer seg 
selv.

Medlemmer i Kontrollkomiteen kan ikke være ansatt eller ha andre verv i AiN.  

Kontrollkomiteen arbeider etter AiNs retningslinjer og mandat gitt av landsmøtet. 

Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret handler i samsvar med formål, vedtekter og 

vedtak vedtatt av landsmøtet.  

Kontrollkomiteen er ankeinstans i fratakelsessaker. 

Kontrollkomiteen er kun beslutningsdyktig når alle medlemmene er til stede. Det føres 

referat fra komiteens møter. 



§ 24 Ressursgruppen for voksne med ASD

Ressursgruppen, bestående av voksne med ASD, er tilknyttet og rapporterer til

sentralstyret.

Ressursgruppen skal bestå av 4 representanter med best mulig fordeling på kjønn, alder, 

bosted og erfaringer.  

Gruppen konstituerer seg selv og sekretariatet utfører sekretæroppgaver. 

Ressursgruppen skal arbeide i tråd med AiNs styringsdokumenter og gruppens mandat. 

§ 25 Faglig råd

Faglig råd er en rådgivningsinstans for AiNs fora og medlemmer.

Faglig råd er tilknyttet og rapporterer til sentralstyret. 

Faglig råd består av åtte representanter med best mulig fordeling av kjønn, alder og 

erfaring. 

Sentralstyret utpeker ett av sine medlemmer som representant i rådet. 

Faglig råd skal arbeide i tråd med foreningens styringsdokumenter og rådets mandat. 

§ 26 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Komiteen konstituerer

seg selv.

Valgkomiteen skal arbeide i tråd med vedtekter og styrende dokumenter fastsatt av 

landsmøtet. 

§ 27 Ad hoc-utvalg

I tillegg til de faste utvalgene kan landsmøtet og sentralstyret etablere midlertidige

utvalg for å arbeide med bestemte saker.

Sentralstyret bestemmer utvalgenes mandat og arbeidsform. 

V. ETISKE RETNINGSLINJER

§ 28 Habilitet

Ingen tillitsvalgt kan delta i behandlingen av en sak der vedkommende selv eller noen

vedkommende står i et særlig nært forhold til er part i eller har en særskilt interesse i

sakens utfall. Medlem i kollektive fora har selv ansvar for å ta opp habilitetsspørsmål, og

forumet fatter avgjørelse i saken.



 

 

 

Habilitetsbestemmelsene gjelder ikke ved valg på landsmøtet eller på lokallagets 

årsmøte. 

 

§ 29 Taushetsplikt  

Enhver tillitsvalgt i AiN har taushetsplikt som omfatter alt av personlig og fortrolig 

informasjon som måtte bli meddelt vedkommende gjennom tillitsvervet. Alle som har et 

tillitsverv, må underskrive taushetserklæring. 

 

Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet tillitsverv. 

 

§ 30 Publisering 

All publisering på trykk, med lyd eller bilde og på digitale plattformer, som brukes til å 

representere AiN og foreningens enheter, skal være i tråd med foreningens 

organisasjonshåndbok. 

 

§ 31 Varsling 

Ingen skal utsettes for trakassering eller gjengjeldelse ved varsling om uregelmessighet i 

organisasjonen. Ved varsling følges AiNs etiske retningslinjer. 

 

 

VI. SANKSJONSBESTEMMELSER  

 

§ 32 Fratakelse av ansvar, tillitsverv og medlemskap 

Medlemmer og tillitsvalgte som gjennom krenkende uttalelser eller atferd skader 

foreningen, overtrer foreningens styringsdokumenter og retningslinjer, hindrer 

gjennomføring av lovlig fattede vedtak eller begår straffbare handlinger, kan fratas 

ansvar, tillitsverv eller medlemskap. 

 

Fratakelse kan skje for en periode (suspensjon) eller være varig (eksklusjon). 

 

Sentralstyret skal ta stilling til om, og i tilfelle hvilken, disiplinær reaksjon som skal 

utøves overfor et medlem eller en tillitsvalgt. 

 

Ved behandling av fratakelse av ansvar, tillitsverv eller medlemskap, har den eller de 

som er foreslått fratakelse rett til å møte for å legge fram sitt syn på saken. 

 

Begge parter i en fratakelse har rett til å la seg bistå av en utenforstående. Et medlem 

eller en tillitsvalgt som mener seg urettmessig behandlet eller dømt i en fratakelse, kan 

klage avgjørelsen inn for Kontrollkomiteen, som da avgjør saken med bindende virkning. 

 

 



 

 

VII. AVVIKLING AV AUTISMEFORENINGEN 

 

§ 33 Oppløsning 

Oppløsning av AiN kan bare skje på landsmøtet og krever 2/3 flertall av avgitte 

stemmer. Ved oppløsning må det velges et avviklingsstyre som disponerer eventuelle 

midler til det beste for personer med ASD. Landsmøtet velger et avviklingsstyre på 

minst tre personer. 

 




