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Næstformandsposten
Til posten som næstformand stillede hovedbestyrelsesmedlem 
Anders Dinsen og næstformand Trish Nymark op. De præsente-
rede sig begge, og salen fik mulighed for at stille spørgsmål til 
kandidaterne. Det var tydeligt, at Anders og Trish begge brændte 
for sagen, men det endte med et genvalg til Trish Nymark. Stem-
ningen var god blandt kandidaterne, og Trish fik et stort kram 
af Anders på vej ned af scenen. 

Landsmødevalgte repræsentanter
Blandt 15 fantastisk engagerede medlemmer, der alle ønskede 
at gøre en forskel som landsmødevalgte repræsentanter, blev 
Anders Dinsen genvalgt, og to nye kandidater blev valgt ind: 
Lukas Lunøe og Daniel Viholm. Alle blev valgt ind med stort 
bifald fra salen.  ◆
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 ”Jeg vil ikke gå foran jer, jeg vil ikke gå bagved jer, jeg vil 
være en formand, der vil stå ved siden af lokalafdelingerne. 
Lokalafdelingerne er limen i foreningen, og dem vil jeg gerne 
hjælpe. ADHD-sagen er blevet et kald for mig. Det er ikke min 
forening, det er ikke Camillas forening, det er vores forening. 
Det, der binder os sammen, er vores skæbnefællesskab omkring
ADHD.”

Efter en skøn frivilligdag om lørdagen, var det tidligt op til ADHD-
foreningens landsmøde søndag morgen. Vi mødtes alle til en god 
morgenmad, indskrivning af deltagere og vigtigst af alt: kaffe. 

Målsætningsprogram 2022-2024
Hovedbestyrelsen havde udarbejdet et oplæg til ADHD-forenin-
gens målsætningsprogram 2022-2024, som blev præsenteret af 
foreningens direktør, Camilla Lydiksen. Målsætningsprogrammet 
blev taget godt imod fra salen. 

Hovedpunkterne er: 
- Vi værner om den gode tone.
- Vi er motiveret af det gode fællesskab.
- Vi er hellere stille end råbende.
- Vi er vedholdende, og vores styrke er vores fælles hukommelse.
- Vi giver aldrig op.
- Vi er på finansloven 2023 – for ADHD/ADD er prioriteret.

Hele målsætningsprogrammet kan læses på adhd.dk

ADHD-foreningens 40-års fødselsdag 
Foreningens 40-års fødselsdag skulle selvfølgelig fejres på 
landsmødet. Derfor tog vi en kort pause fra målsætningsprogram, 
vedtægtsændringer og valg af hovedbestyrelse for at synge fød-
selsdagssang, spise lagkage og skåle i et glas hyldeblomstsaft. 
Tænk, alt det vi har udrettet de seneste 40 år! 

Holdet blev sat med ny formand i spidsen 
På landsmødet vælges hovedbestyrelsen for de næste to år, 
og der skulle derfor både vælges formand, næstformand og 
”landsmødevalgte” repræsentanter. 

ADHD-foreningens formand gennem 7 år, Dorte Vistesen, trak sit 
kandidatur til endnu en formandsperiode og overlod posten til 
Manu Sareen som med stor taknemmelighed sagde:
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AF NINNA BAGGER POULSEN
KOORDINATOR I ADHD-FORENINGEN

Knap 100 medlemmer af
ADHD-foreningen brugte en

dejlig majdag på at sætte
retningen for foreningens

fremtidige arbejde på
ADHD-foreningens 
landsmøde 2022.

Landsmøde i ADHD-foreningen


