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Referat  
Hovedbestyrelsesmøde i ADHD-foreningen, 4. september 2022 kl. 10.00-15.00 

Sekretariatet, Pakhusgården 50, 5000 Odense C  

 

Dagsordenen er udsendt rettidigt. 

Hovedbestyrelsen er konstateret beslutningsdygtig.  

Frafald: Anders Dinsen, Ole Futtrup Kjær, Karina Thygesen, Mette Scheller 

 

Dagsorden 

 

10.00 Velkomst og kort status v/formand Manu Sareen 

10.15 Præsentation af medlemmer i HB 

11.00 Halvårsregnskab med budgetsammenligning  

v/økonomichef Charlotte Hansen  

11:45 Fastsættelse af kontingentsatser v/ formand Manu Sareen 

12:00 Fastsættelse af kontingentfordelingsprocenten til lokalafdelinger v/ 

formand Manu Sareen 

12:15 Frokost 

12:45 Godkendelse af tilføjelse til forretningsorden  

13:00 Organisationsændringer 

14:00 Folketingsvalg 

14:40 Eventuelt og tak for i dag  

 

Velkomst og kort status - ved formand Manu Sareen 

Takker for seneste møde og udtrykker begejstring for bestyrelsens fokus på at være engageret og løbe mål-

sætningsprogrammet i mål. Manu oplever, at ADHD opnår mere og mere synlighed, men der er plads til 

endnu mere. ”Det er total optur”, som han siger.  

Derefter gav han en kort briefing omkring den ændring i forretningsordenen, som HB har besluttet, og om 

den efterfølgende situation, hvor ændringen gennemføres i praksis. Ændret forretningsorden kommer på 

www.adhd.dk.  

 

Information; Lukas Lunøe er ikke længere en del af bestyrelsen.  

 

Præsentation af medlemmer i HB  

På seneste møde blev det besluttet, at hvert medlem kort præsenterer sig selv ud fra følgende: 

Jeg er i bestyrelsen fordi, …. 

Jeg vil arbejde for, at…. 

Jeg interesserer mig for ADHD/ADD fordi, …. 

Jeg kan bidrage til bestyrelsens arbejde med, at … 

 

Halvårsregnskab med budgetsammenligning  

- ved økonomichef Charlotte Hansen 

Beslutning om, at de afsatte midler til netværksgrupper omfordeles, og at midlerne fra lokalafdelingerne 

ikke anvendes før næste år, hvor HB kan træffe en opdateret beslutning om anvendelse. De 5 markedsførte 

grupper fortsættes, og Nina Rasmussen kontakter de 5 lokalafdelinger og finder en løsning med hver enkelt. 

Hvis det er muligt, udbydes de 5 grupper nationalt. Der kan eventuelt anvendes hvervningsmidler til at op-

lyse om ADHD/ADD.  

http://www.adhd.dk/
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Flere ytrer, at de er tilhængere af bladet, men kan vi gøre noget andet fremover? Bladet mangler relevans. 

VI skal lave et ”bad-ass fedt magasin”. HB undersøger, om vi kan lave en ny ramme.  

 

Formanden roser regnskabet og giver udtryk for, at vi har en sund forening.  

 

Fastsættelse af kontingentsatser - ved formand Manu Sareen 

Den gældende aftale fastholdes. Dette blev besluttet enstemmigt. 

 

Fastsættelse af kontingentfordelingsprocenten til lokalafdelinger  

- ved formand Manu Sareen 

Den gældende aftale fastholdes. Dette blev besluttet enstemmigt. 

 

Godkendelse af tilføjelse til forretningsorden 

”Medlemmer af Hovedbestyrelsen forventes at holde sig orienteret om ADHD-foreningens virksomhed 
og at optræde som loyale ambassadører for ADHD-sagen. ADHD-foreningen er ifølge vedtægternes § 
2 stk. 2 uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser. Det er derfor uforeneligt med hvervet 
som medlem af hovedbestyrelsen at være aktiv i partipolitik. Herved forstås ikke alene en der har eller 
ønsker et politisk embede, men tillige en der, som f.eks. medarbejder, aktivist eller som valgt til interne 
tillidshverv i et parti, har en sådan tæt tilknytning til et bestemt politisk parti, at der kan opstå tvivl om 
ADHD-foreningens uafhængighed.” 

 

Tilføjelse blev vedtaget enstemmigt. 

 

Organisationsændringer - ved frivilligkoordinator Ditte Helene Vaupell Rasmussen 

HB tager en temperaturmåling på den nuværende organisering i ADHD-foreningen. Efterfølgende udarbej-

des en plan for processen. HB vil kigge på: ”Hvordan laver vi en endnu mere ADHD-venlig organisering og 

en fordeling mellem landsdækkende aktiviteter og lokale aktiviteter?”  

 

Emner som blev drøftet  

• Hvordan frigiver vi ressourcer fra det administrative i lokalafdelingerne, så der er mere tid til ker-

neopgaver (aktiviteter til mennesker med ADHD, hvor behovet er? 

• Skal der flere ressourcer til fra sekretariatet? Der skal dog være fokus på, at vi skal sikre, at lokalaf-

delingerne er frivillige ildsjæle og ikke båret af ansatte.  

• Hvordan får vi en balance mellem ”skal” og ”kan” opgaver i lokalafdelingerne, så der ikke fjernes 

noget af det arbejde, der er attraktivt, og så der ikke pålægges opgaver, som ikke giver energi? Vi 

skal ikke lave en one-size fits all organisering.  

• Kan vi udarbejde mere fleksible vedtægter eller organiseringer, så vi tager højde for, at alle geografi-

ske områder er forskellige?  

• Er vores organisering geografisk rigtig? Dækker lokalafdelingerne for store områder? Giver organi-

seringen nok plads og kræfter til at kunne engagere sig lokalpolitisk, når så mange kommuner dæk-

kes?  At vi er meget ”selvkørende”, spænder også ben. Skal vi have større lokalafdelinger, hvor vi 

samles om det faglige i stedet for geografien? Mere fokuseret på det, den enkelte vil. Mere en sam-

let organisation. Flere frivilligkoordinatorer? Vores engagement lokalt er ret forskelligt.  

• Mere basisinformation til lokalafdelingerne, så de blot skal varetage det lokale kendskab.  

• Mere ensartet lokal organisering. Mere ensartet kommunikation og grafisk layout alle steder i orga-

nisationen.  
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Formanden rundede emnet af: ”Tak til Ditte for at hjælpe HB på vej. Lad os se, hvad der af ”lavt hængende 

frugter”. Vi vender tilbage med, hvad der er muligt, og hvad vi efterfølgende ikke kan arbejde med. HB laver 

en prioritering heraf”.  

 

Folketingsvalg 

Fri drøftelse af ønsker til det kommende folketingsvalg. Manu Sareen og Camilla Lydiksen vender tilbage 

med oplæg.  

Der skal identificeres et emne til hvert lokalområde, der skal rettes fokus på. Det skal tillige besluttes, hvem 

der forpligter sig til at være den lokale politiske kandidat i valgperioden - og måske også fremadrettet.  

(Camilla Lydiksen udsender mail). 

 

Eventuelt  

Rikke Bachmann spurgte, om bøgerne i ADHD-foreningens webshop kan købes billigere. Men webshoppen 

drives som en service for at promovere nyt materiale, og der er ikke økonomisk overskud til at nedsætte 

priser. 

 

Aske Stræde efterlyser temaer for HB-møder. Møderne planlægges efter hovedbestyrelsens årshjul, og vi vil 

søge mod at have et tema på dagsordenen, når det er muligt.  

 

Næste møde 

• Opfølgning på Målsætningsprogrammet 2022-2024 

• Daniel Viholm byder ind med et oplæg på 10 minutter til hvervning af medlemmer 

• Aske Stræde byder ind med et oplæg på 10 minutter til fremtidens ADHD Magasin  

 

 

 

Manu Sareen  

Formand  

 

 

 

Trish Nymark  

Næstformand 


