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Referat  
Hovedbestyrelsesmøde i ADHD-foreningen 

14. august 2022 kl. 10.00 – 15.00 

Sekretariatet, Pakhusgården 50, 5000 Odense C  

 

Dagsordenen er udsendt rettidigt. 

Hovedbestyrelsen er konstateret beslutningsdygtig.  

Frafald: Lukas Lunøe, Trish Nymark, Monica Borre, Rikke Bachmann, Pernille Sandberg-Ljungdalh 

 

Dagsorden 

 

10.00 Velkomst ved formand Manu Sareen 

 

Det fremadrettede arbejde i hovedbestyrelsen 

Mødestruktur 

Arbejde mellem møderne 

Fælles mål for output og synlighed 

10.30 Introduktionsrunde. Alle får 2 minutter til at svare på følgende: 

 

Jeg er i bestyrelsen fordi, …… 

Jeg vil arbejde for, at……………… 

Jeg interesserer mig for ADHD/ADD fordi,  ….. 

11:15 Camilla introducerer til indsatsområdet og mål – og vi spiser 

imens 

11:30 Frokost 

12:00 Manu introducerer til sit håb og ønske for de næste tre timer 

12:05 Intro Tom 

12:15 Jeg-er-nysgerrig-på 

13:20 Pause 

13:35 Middagsselskabet 

14:35 Commitment 

- Jeg melder mig til .... 

14:45 Afrunding Tom 

14:50 Afrunding Manu 

 

 

Velkomst ved formand Manu Sareen  

Fokus på bestyrelsens formål og ansvar. Vi er til for ADHD-foreningen, ADHD-foreningen er 

ikke til for os. 

 

Manu udtrykker stolthed over at sidde for bordenden og er optaget af, at vi får skabt en ufor-

mel, livlig og kompetent hovedbestyrelse. Optaget af at skabe god tone og plads til, at intet er 

for stort eller småt. 

 

Formanden anmodede bestyrelsen om 2 ændringer til dagens møde. Vedtaget. 

 

Ad 1 

LGV stiller med nyt medlem, Mette Schneller, grundet varigt forfald samt ekstraordinær afholdt 

generalforsamling. Mette Schneller er godkendt til at deltage i dagens møde samt optagelse i 

bestyrelsen i henhold til vedtægterne.  

Det betyder, at alle 13 lokalafdelinger nu er repræsenteret i bestyrelsen. Velkommen til Mette 

Schneller. 
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Ad 2 

Efter seneste landsmøde, afholdt 22. maj 2022, har foreningen fået nye medlemmer i hovedbe-

styrelsen, og det har skabt rum for, at der er behov for ændring i forretningsordenen, så vi sik-

rer foreningen bedst muligt i fremtiden. Derfor stilles der forslag om følgende ændring/tilføjelse 

til forretningsorden for hovedbestyrelsen: 

 

For at sikre at ADHD-foreningen er politisk uafhængig i henhold til vedtægternes formålspara-

graf, kan man, som medlem af ADHD-foreningens hovedbestyrelse, ikke være engageret par-

tipolitisk med synlig aktivitet inkl. valgforberedelse, kampagner. Opstår der tvivl, behandles det 

på et hovedbestyrelsesmøde. 

 

Hensigten med ordlyden blev enstemmigt vedtaget og vil efterfølgende blive afsendt til forenin-

gens advokat for udarbejdelse af endelig tekst.  

 

Dette vil få konkret betydning for et siddende medlem, og formanden vil drøfte udtrædelse 

med dette bestyrelsesmedlem i næste uge. Situationen blev drøftet i HB, men detaljer vil af for-

skellige årsager ikke være nedskrevet i referatet.  

 

Formand Manu Sareen og direktør Camilla Louise Lydiksen vil stå for den efterfølgende proces 

og holde bestyrelsen opdateret.  

  

Dernæst indledtes arbejde med målsætningsprogrammet 2022-2024 og facilitator Tom Hansen 

ledte os igennem resten af dagen. Målet var at arbejde med det, på landsmødet, vedtagne mål-

sætningsprogram igennem og uddele indsatsområder til bestyrelsen.  

(Målsætningsprogram 2022-2024 - ADHD - Gør ADHD/ADD til håb og handlekraft)  

 

Eventuelt og forslag til dagsordenpunkter til næste møde: 

• Selina ønsker folkemødet med som punkt på næste dagsorden.  

• På næste møde præsenteres hovedbestyrelsens medlemmer. 

 

 
 

 

 

 

Manu Sareen  

Formand  

 

 

 

Trish Nymark  

Næstformand 

https://adhd.dk/foreningen/maalsaetningsprogram-2022-2024/

