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Velkommen og godkendelse af dagsorden
Velkomst ved formand Dorte Vistesen.
Strategiseminar
Planlægningen af strategiseminaret for hovedbestyrelsens medlemmer, aftalt til den
4. og 5. oktober 2019, er i gang. Seminaret er med som et punkt på dagsordenen til
næste formandskabsmøde, hvor det vil blive færdiggjort.
Repræsentantskabsmøde i DH
Danske Handicaporganisationer afholder repræsentantskabsmøde den 4.-5. oktober
2019. Der er samtidigt valg til DH’s forretningsudvalg bestående af hhv. formand,

næstformand og 5 medlemmer. Indstilling af kandidater til DH’s forretningsudvalg
indsendes til Dorte Vistesen inden 1. september 2019.
Trish Nymark og Dorte Vistesen deltager i styregruppen for ADHD-databasen, som er
en del af regionernes kliniske udviklingsprogram. Styregruppens primære arbejde er
at udarbejde en årsrapport. https://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/adhd-databasen/.
De opfordres til at sende referater og årsrapporter til HB, som orientering til de HBmedlemmer, der er medlem i f.eks. Handicapråd i Danmark.
Nordisk møde
Nordisk møde, som er et samarbejde med ADHD-foreningerne i de nordisk lande, afholdes i 2019 i maj måned i Norge. Dorte Vistesen deltager her, og fokus på mødet
vil være voksenområdet, og ADHD-foreninger og aktiviteter på Færøerne og i Grønland.
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Årsregnskab
Christian Dalsmose fra revisionsfirmaet Deloitte gennemgik revisionsprotokollatet til
årsrapport 2018. Han meddelte hovedbestyrelsen, at de kan være helt trygge ved
regnskabet. Der er styr på administrationen, og revisionen bliver foretaget efter forskrifterne. Han indbød HB til at stille spørgsmål.
Økonomichef Charlotte Hansen gennemgik Årsrapport 2018 samt specifikationshæftet. HB kommenterede bl.a. at foreningen er en utrolig ”veldrevet maskine” med et
højt aktivitetsniveau.
Direktør Camilla Lydiksen gennemgik årsberetningen. Og kommenterede bl.a. at lokalafdelingernes egenkapital er stigende. Dette bør HB se nærmere på, eventuelt i
forbindelse med beslutning om kontingentfordelingen på mødet i efteråret.
Årsrapport 2018 blev enstemmigt godkendt.
Årsrapport kan læse her: https://adhd.dk/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/ADHDÅrsrapport-2018.pdf
Kvartalsregnskab
Charlotte Hansen gennemgik kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2019.
HB spurgte ind til, hvordan det går med medarbejdertrivslen. Medarbejderrepræsentant Tine Hedegaard svarede, at der i den seneste tid er ”løbet stærkt” i forhold til ændring i sekretariatets organisation samt i planlægning af opgaverne i sekretariatet.
Men det udligner sig hen ad vejen, således opgaverne kommer til at passe til den enkelte medarbejders arbejdstid. Der opleves en generel trivsel.
Velkomst og introduktion af nye HB-medlemmer
De nye medlemmer i hovedbestyrelsen blev budt velkommen. Der er i alle lokalafdelinger afholdt generalforsamling, og i den forbindelse er der valgt medlemmer til hovedbestyrelsen.
Opfølgning på afholdte generalforsamlinger
Dorte Vistesen opfordrede til, at lokalafdelingernes repræsentanter i HB sikrer, at der
ved alle bestyrelsesmøder i lokalafdelingerne indsættes et punkt på dagsordenen
med ordlyden: ”Information fra ADHD-foreningens hovedbestyrelse”. Dette for at sikre
at al relevant information fra HB bliver delt med lokalafdelingernes bestyrelser. Flere
har allerede dette på som fast punkt ved møderne.
Flere lokalafdelinger oplever, at der kan være udfordringer mellem de frivillige i lokalafdelingerne, og vi holder opmærksomheden rettet herimod.
Alle lokalafdelinger har afholdt generalforsamlinger i henhold til vedtægterne.
Oprettelse af ny lokalafdeling
Der er indsendt en forespørgsel om oprettelse af en ny lokalafdeling i Aalborg. I henhold til ADHD-foreningens vedtægter, § 5, skal en sådan forespørgsel forhåndsgodkendes af Hovedbestyrelsen. HB drøftede sagen, og diskuterede, hvordan emnet
bedst behandles. HB konkluderede, at det altid er en god idé at udvide lokale aktiviteter, men finder, at der er brug for uddybelse af det fremsendte skriv, inden der tages
en beslutning. Formand Dorte Vistesen tager initiativ til at få etableret et samarbejde
herom.
Nyt fra Sekretariatet
Åbent samråd i Folketinget
Direktør Camilla Lydiksen har den 4. april 2019 deltaget i samråd på Christiansborg
om ”Ventetid på kørekort”, hvor Transport-, Bygnings- og Boligudvalget stillede
spørgsmål til justitsministeren.
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I forlængelse af samrådet ønskede udvalget at stille spørgsmål om muligheden for at
køre i bil, når man har en ADHD-diagnose, og har taget medicin for ADHD.
ADHD-foreningen/Sekretariatet havde i forvejen henvendt sig for at få bragt problematikken op til samrådet, og fik følgende svar på henvendelsen:
” På baggrund af din henvendelse har udvalgssekretariatet udarbejdet vedlagte
spørgsmål”:
Flere mennesker med ADHD oplever at blive testet positiv for narkotika, fordi enkelte
præparater mod ADHD slår ud på politiets narkotest, specielt i forhold til stoffet Amfetamin.
•
•

Vil ministeren oplyse, hvad den rette procedure er hos de ansvarlige myndigheder i forhold til medicinering med de nævnte præparater, når patienterne
samtidig har brug for at køre bil?
Vil ministeren tage initiativ til, at der udarbejdes henholdsvis let tilgængelige
retningslinjer for de ansvarlige myndigheder, og let forståeligt informationsmateriale til unge og voksne med ADHD og deres pårørende på området, så
der skabes klarhed over, hvornår mennesker med ADHD kan køre bil, når de
indtager ADHD-medicin?

Ministeren bringer spørgsmålet videre til trafikministeren, således der kan findes en
løsning på problemet.

Undervisningsministeriet
Unge og uddannelse
HB havde fået udleveret en skrivelse fra Undervisningsministeriet, som var sendt til
ADHD-foreningen som svar på en henvendelse fra Sekretariatet vedrørende unge og
uddannelse.
HB aftalte, at vi går i medierne med dette, sender løbende information ud til alle medlemmer i HB, og giver information om tidslinjer i forhold til medierne. Aftalt at et fuldt
HB bakker op om.
Nationale Kliniske Retningslinjer for børn og unge med ADHD
ADHD-foreningen erfarede, at ADHD-foreningen ikke var repræsenteret i arbejdsgruppen. Vi henvendte os herom, og blev efterfølgende inviteret ind i arbejdsgruppen.
Trish Nymark er udpeget som repræsentant for ADHD-foreningen. Vi mener, at det er
et vigtigt område at være repræsenteret i, da vores vedtægter siger, at vi skal repræsentere mennesker med ADHD og deres pårørende. Vi skal sikre, at der også inkluderes faglig viden fra andre faglige felter end fra de sundhedsfaglige.
De fem felter, vi vil arbejde for:
•
•
•
•
•

ADHD findes inden for både det sociale og det medicinske. Begge felter skal
inkluderes
Vi skal kæmpe for ordene: ”Virker det for mig”. (Practice based evidence).
Ikke kun tænke det enkelte individs perspektiv ind, men hele familiens perspektiv
Italesætte Kærlighed i Kaos® og Kik Nu! som en indsats – Politisk pres på
empowerment. Man skal måle på, om familien og barnet føler sig magtfulde.
Her passer Kik Nu! perfekt ind
Fysisk aktivitet, bevægelse, aktivitet – få Styrelsen til at se på dette også. Det
har betydning

Vi skal kæmpe for at alle de andre ikke-medicinske og terapeutiske indsatser også
indskrives i retningslinjerne så der er bedst mulighed for at den enkelte kan få en individuel behandling.

Eventuelt
Tine Hedegaard opfordrede til, at HB tilmelder sig frivilligdagen søndag den 5.
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maj 2019. Hold også øje med de kommende frivillige arrangementer: Politisk
indflydelse, DH - repræsentanter, mødeledelse og procesfacilitering.
Anny Bech Andersen gjorde opmærksom på, at der opleves problemer med at
tegne en sundhedsforsikring, når man har diagnosen ADHD. Anny følger op og
sender mere info til Camilla Lydiksen.

Dorte Vistesen
Formand
Trish Nymark
Næstformand

Referent Camilla Lydiksen
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