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Referat
2) Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Til stede: Dorte Vistesen, Erik Pedersen, Kasper Nizam, Anny Bech Andersen,
Søren Zastrow, Lise Lotte Nielsen, Birgitte Kofoed Nielsen, Greta Autrup, Anette Troelsen, Niels Smedegaard, Jens Peter Ravn, Dorthe Nielsen. Tina Vaarning
Ikke til stede: Karina Thygesen, Christina Hjerrild, Jenny Bohr, Christina Mohr Jensen,
Lenette Hansen.
3) Økonomi
På dette første møde i det nye år finder kun en mindre gennemgang af relevante nøgletal for 2018 sted. Blandt andet blev indtægtssiden i forhold til budget drøftet, og dernæst gennemgang af aftalte tilpasninger, der skulle foretages i forhold til udgiftssiden.
Overordnet set er der gode takter at spore på udvalgte fokusområder i forhold
til, hvordan det så ud ved udgangen af 2017, såsom projektarbejde, konsulentopgaver og rekvirerede oplæg.
Dog er der en stor bekymring i forbindelse med de nye regler/styringer for udlodningspuljen (tips & lotto), som blev drøftet på møde i DH den 24. januar
2018.
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Enighed i HB om at ADHD-foreningen skal følge op i forhold til at få konsekvensberegning bragt i spil. Til sammenligning kan proces for momskompensation bringes i spil. Det vil få økonomiske konsekvenser for foreningen, og en
betydelig økonomisk nedgang skal forventes over en periode (sammenligning
med momskompensationsforløb).
Sekretariatet opfordres til at involvere sig yderligere i processen, i forhold til
DH, de andre organisationer, Socialstyrelsen og Ministeriet.

4) Landsmøde
HB beder om at få oversigten over HB´s arbejde i forbindelse med landsmødet sendt
igen. Oversigten vedhæftes dette referat.

4.1 Vedtægtsændringer
Gennemgang og drøftelse af forslag til "Vedtægter for ADHD-foreningen”.
Drøftelse og ændringer af ”Præambel”. Det er vigtigt for foreningen, at det er tydeligt, hvem vi er her for, men at foreningen er åben i forhold til at kunne arbejde for
de mange vanskeligheder, mennesker med ADHD oplever i hverdagen (eller igennem
livet med ADHD).
TVA tilretter vedtægterne, og indstiller de nye vedtægter til vedtagelse på landsmødet. Henrik Bonne (advokat) er dirigent og vil fremlægge de nye vedtægter og herunder ændringer på landsmødet. Forslagene og de tilrettede vedtægter er vedlagt
dette referat til orientering til HB, og de tilrettede vedtægter skal vedtages på landsmødet

4.2 MSP 2018-2020
Den næste time skulle HB i arbejdstøjet og tegne de store overskrifter til det kommende målsætningsprogram 2018 – 2020.
Arbejdet var delt op i tre hovedområder:
•
•
•

Hvordan ser den idéelle verden ud for mennesker med ADHD?
Hvilke områder er længst fra den idéelle verden?
Hvad skal ADHD-foreningen så gøre?

Der blev defineret mange områder, der vil indgå i det videre arbejde med at udfærdige ca. fem målsætningsforslag til landsmødet, hvor omkring tre skal udvælges.
Vedhæftet dette referat er de input, der fremkom fra HB på mødet samt stikord fra
mails til emnet fra Lisbeth Gaarde, Christina Mohr, Anette Troelsen og Birgitte Kofoed.

5. Hovedbestyrelsens struktur

I henhold til aftale blev landsmødebeslutningen om omorganisering af HB debatteret.
Formanden udtrykte begejstring for strukturen og finder, at den nuværende
sammensætning er nyttig og gavnlig for ADHD-foreningen. HB var enig i dette,
og der vil ikke blive fremført forslag til ændringer til kommende landsmøde.

Drøftelse af begrundelse for at virtuelle møder er nedlagt

Virtuelle møder er ikke anvendelige til arbejdsmøder med hele HB, men fordelagtige til arbejdsgrupper etc.
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Der var enighed om, at der er mulighed for at indkalde elektronisk efter behov,
men de primære møder er de fysiske, og de virtuelle møder skal prioriteres af
deltagerne, hvis der bliver indkaldt hertil. (Det opleves, som om møderne ikke
prioriteres med dårlig forbindelse, logger ind og ud, larm i baggrunden etc.)

Tidspunkter for diverse møder i ADHD-foreningen

Der var enighed om, at der skal fokus på bedre placering af møderne hen over
året. Formandsmødet for lokalafdelinger skal placeres anderledes – eller i forbindelse med noget andet - og der skal arbejdes med, hvad der skal på dagsordenen til formandsmødet.
•

•

Der var opfordring til, at lokalafdelingerne planlægger bestyrelsesmøder i forhold til tidspunkterne for afholdelse af hovedbestyrelsesmøder,
så det sikres, at HB modtager feedback fra lokalafdelingerne.
Der var også opfordring til, at HB planlægger årets møder, så de passer med begivenheder i lokalafdelingerne (GF etc.).
Der skal være en bedre vurdering af, hvad der er af interesse for de
eksterne medlemmer på HB-møderne, så ressourcerne udnyttes bedst
muligt.

6. Viden fra sekretariatet
Fremlæggelse af den nationale ADHD-handleplan med fokus på de fire indsatser, som ADHD-foreningen har udviklet, og som er med i handleplanen:
•
•
•
•

KiK
PUST
Netværksrådslagningen
Mening & Mestring

Fremlæggelse af socialstyrelsens forløbsprogrammer med fokus på at få kommuner til at søge ind i puljen.
Fremlæggelse af rapport fra menneskeret.dk om skolevægring og foreningens
indsats i forhold til skole, inklusion og skolevægring. Der var planlagt møde
med ministeren om samme den 26. januar, men mødet blev desværre aflyst
dagen inden. Nyt møde er sat til 26. februar 2018.

7. Eventuelt
•

Der var en opfordring fra Jens Peter til mere udførlige referater, som
nu udfærdiges som ”beslutningsreferater”, da det kan være svært at
orientere sig, hvis man ikke har deltaget.

•

Opfordring fra Birgitte: Alt materiale samles i en dagsordenudsendelse
efter deadline.

•

Det er et fokusområde for ADHD-foreningens hovedbestyrelse, at foreningen får mulighed for at tilbyde forældretræning til familier med
ADHD i civilsamfundet og med mulighed for lokal tilknytning og netværksdannelse til lokalafdelingerne. Det er unikt for løsningen og kan
ikke imødekommes andre steder.
Drøftelse af ADHD-foreningens ansøgning til KiK Online. Drøftelse af,
hvad der kan initieres, herunder opfølgningsplan.
Gør det tydeligt hvad der er fortroligt i HB nyt.
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•

Opfølgning på Christina Mohrs arbejde med kørsel, ADHD og drug-test.

•

Opfølgning på frivilligdagen 5. maj 2018. Kurser i brugen af hjemmesiden på frivilligdagen efterspørges.

Dorte Vistesen
Formand
Erik Pedersen
Næstformand

Referent Camilla Lydiksen
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