
Referat

ADHD-foreningens ordinaere landsm0de 2022

S0ndag d.22. maj 2022 kl. 10.00-15.00

Kursuscenter Brogarden, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart.

Velkomst ved ADHD-foreningens formand Dorte Vistesen

Dorte Vistesen b0d velkommen til ADHD-foreningen landsm0de.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetsellere

ADHD-foreningens hovedbestyrelse foreslog advokat Henrik Bonne som dirigent.

Dirigent: Henrik Bonne blev enstemmigt valgt.

Henrik Bonne konstaterede, at landsm0det var lovligt varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtegterne

og dermed beslutningsdygtigt.

Referenter: Tine Krista Hedegaard og Us MetteWintherfraADHD-foreningens sekretariat blev enstemmigtvalgt

som referenter.

Stemmetasllere: Charlotte Hansen, Mette Skou og Nina Bagger Povlsen fra ADHD-foreningens sekretariat blev

enstemmigt valgt til stemmetsellere.

2. Formandens beretning

Formand Dorte Vistesen fremlagde beretning for den seneste landsm0deperiode. Hun fortalte bl.a. om det gode

samarbejde mellem sekretariatet og lokalafdelingerne, et godt arbejde internt i Hovedbestyrelsen og en forening

der generelt er blevet mere synlig i medierne. Der rettedes ogsa en star tak til foreningens frivillige.

Efterf0lgende blev der abnet for sp0rgsmal fra salen. Der var ingen sp0rgsmal eller kommentarer til formandens

beretning.

3. 40-ars f0dselsdag

Direkt0r Camilla Lydiksen prassenterede i anledningafADHD-foreningens40-arsf0dselsdagetnytforeningslogo,

derfavner bade ADHDog ADD, og som vil tages i brug i forbindelse med ADHD-foreningens nye hjemmeside i

efteraret 2022.

4. Dr0ftelse og vedtagelse af foreningens malssetningsprogram

Direkt0r Camilla Lydiksen prsesenterede ADHD-foreningens malsaetningsprogram for 2022-2024 (bilag 1).

Malsastninger:

Vi vserner om den gode tone

Vi er motiveret af det gode fsellesskab
Vi er hellere stille end rabende
Vi er vedholdende og vores styrke er vores faslles hukommelse

Vi giver aldrig op
Vi er pa finansloven 2023 -for ADHD/ADD er prioriteret

Desuden skal vi tale om ADHD og kernesymptomerne pa en ny, positiv made.

Der blev blandt andet kommenteret fra salen at den nye made at tale om ADHD pa er positiv, men kan det give

bagslag i forhold til kommunernes pressede 0konomi - at det bliver svsert at fa hjselp, hvis ADHD kommer til at

fremsta udelukkende positivt? Hertil svarede HB at ADHD bade Ran vsere en udfordring og en ressource.

Ressourcen findes kun, hvis man far den rette hjaelp.

Der var tilslutning til Hovedbestyrelsens fortsatte arbejde med malsastningsprogrammet, som blev enstemmigt

vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag

Forslagtil 5 vedtaagtsasndringerfra ADHD-foreningens Hovedbestyrelse blevgennemgaet afformand Dorte

Vistesen (bilag 2).
Der var ingen bemasrkninger til vedtsgtssendringerne, som blev enstemmigt vedtaget.



6. Valgafformand

Nuvaerende formand Dorte Vistesen meddelte, at hun trak sig som formand og gerne ville give posten videre til

Manu Sareen.

Manu Sareen praesenterede sig selv som ADHD-foreningens nye formand. Han sagde bl.a.:

"Jeg vil ikke gaforan jer, jeg vil ikke ga bagvedjer, jeg vil vsere enformand, der vil sta ved siden af

lokalforeningerne. Lokalforeningerne er limen iforeningen, og dem viljeg gerne hjselpe. ADHD-sagen er blevet et

kaldfor mig. Det er ikke minforening, det er ikke Camillas foreningen, det er voresforeningen. Det, der binder os

sammen, er vores sksebnefsellesskab omkring ADHD."

Der blev klappet ad den nye formand.

7. Valg af naestformand

Dorte Vistesen trak sit kandidatur som nsestformand.

Herefter prsesenteredes de to kandidater:

• Anders Dinesen

• Trish Nymark

Afstemning:

Trish Nymark blev genvalgt som naestformand.

8. Valg af tre reprsesentanter til hovedbestyrelsen

Praesentation af hovedbestyrelseskandidater. De 12 kandidater, som var til stede, prassenterede sig:

• Anders Dinesen

• BentSuhr

• Daniel Viholm

• Daniel Petrera

• Jens Friis

• Jonathan Baastrup

• Julian Paetau

• Knud Hedegard

• Lukas Lun0e

• MadsSandholdt

• Majken Isaksson

• S0ren BoSvensson

Kandidater, som ikke var til stede:

• Anja Lolk
• Kim Canell

• Rene B0ytler

Dirigent Henrik Bonne bekendtgjorde %ndring til stemmesedlen: alle stemmeberettigede havde 3 stemmer, og

ikkekun en.

Afstemning:

Lukas Lun0e, Daniel Viholm ogAnders Dinesen blevvalgttil hovedbestyreisen.

9. Eventuelt

Opfordring til medlemmernes deltagelse i Folkem0det pa Bornholm.

Tak for i dag
Dirigenten afsluttede landsm0det.

HerA
Dirigent



Referenter: Tine Krista Hedegaard og Us Mette Winther.

Referatet afsluttet d. 31. maj 2022


