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Velkommen og godkendelse af dagsorden
Velkomst ved formand Dorte Vistesen, som gav ordet videre til næstformand Trish
Nymark. Trish repræsenterer ADHD-foreningen i arbejdsgruppen for Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning og behandling af børn og unge med ADHD, og orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen.

HB besluttede at bidrage til høring, da der bør vurderes på motion og HB finder, at
forældretræning bør være inkluderet på basis af de mange danske studier, der er på
området. Diskussionen udløste debat om behandling og udredning af ADHD.
Dorthe Nielsen orienterede om, at praktiserende læger ikke kan henvise videre ved
mistanke om ADHD, men kun ved mistanke om autisme. Anders Dinsen følger op i
handicaprådet i København. Vi oplever, at flere sendes retur, eller at udredningsperioden skubbes, da udredning og behandling ikke kan nås inden for gældende periode. Vi vil stille spørgsmål til ministeren om dette.
Slides fra gennemgang udsendes sammen med referatet fra dette møde.
Strategi
Camilla Louise Lydiksen gennemgik strategioplægget. Strategien har baggrund i hovedbestyrelsens strategiseminar, samt det afholdte seminar på sekretariatet.

Strategien blev enstemmigt godkendt og vil blive fremlagt for sekretariatet 17.februar 2020. Målsætningsprogram 2020-2022, som skal besluttes på landsmødet, bliver herefter udarbejdet.
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HB nedsatte en støttegruppe til udmøntning: Anders Dinsen, Nina Rasmussen, Dorte
Vistesen, Jesper Vera & Camilla Louise Lydiksen
Landsmøde
HB diskuterede forslag til eventuelle vedtægtsændringer, som skal fremlægges på
landsmødet. Målet er at optimere og modernisere det frivillige arbejde i ADHD-foreningen. Der var bred opbakning fra alle til, at der skal tilbydes mere aktivitetsarbejde og mindre bestyrelsesarbejde. Det vil betyde:

•
•
•

at man kan lave lokalt frivilligt arbejde uden at skulle være ”medlem” af en
lokalafdeling
at vi kan imødegå det bureaukrati, der er i en lokalafdeling
at vi får en bæredygtig organisering, hvor flere vil være med

Konklusion: Mindre foreningspraktisk arbejde, men stadig masser af frivilligt arbejde.
HB var enige om, at der skal tages en beslutning, der giver mening for hele organisationen, og ikke en beslutning som tages blot for at løse nuværende udfordringer i
nogen lokalafdelinger.
HB diskuterede også muligheden for at oprette en lokal frivillig gruppe med direkte
tilknytning til ADHD- foreningens sekretariat. Denne gruppe vil kunne nedlægges
igen, hvis den ikke fungerer. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagerne: Anders, Tine, Nina, Martin, Dorte og Camilla, som skal udarbejde forslag, der skal godkendes af HB: ”Hvordan kan vi afprøve det at mindske bureaukrati lokalt, og få vedtægterne til at tillade det, så det bliver mindst gennemgribende i forhold til det, der
fortsætter med at eksistere?”.
HB har ignoreret at mange har bedt om hjælp. Anders Dinsen mener, at formand
Dorte Vistesen ikke har taget ansvar for processen, selvom hun har kendt til problemet siden seneste sommer. Anders Dinsen ønsker dette taget til referat.
Mulige punkter til dagsorden landsmøde 2020:
•

”Klæde frivillige på til at være sammen med mennesker med ADHD, at
kunne agere hensigtsmæssigt i svære situationer”. (Dette punkt slettes og
behandles på frivilligdagen).

•

Dilemmaet mellem at være frivillig og bidrage med en indsats, der er indtægtsgivende.

•

Idé: Måske lave en personlig invitation til alle medlemmer. ”Vi kunne godt
tænke os at du kommer?”

•

Bruge vejrtrækning og korsang

Hvad angår målsætningsprogrammet skal dette udarbejdes på baggrund af godkendte strategiplan 2020 – 2022.
National aktivitet

Ift. HB´s beslutning om at igangsætte en landsdækkende aktivitet, var der indsendt 2
forslag til idéer, som blev fremlagt på mødet. På mødet kom flere forslag på bordet.
Mht. til aktiviteterne, er det vigtigt at fokus rettes mod, hvordan disse kommer medlemmerne til gode. Den økonomiske fordeling ift. den nationale aktivitet skal overvejes. Tine Hedegaard og Camilla Lydiksen udarbejder beslutningsgrundlag. Det samlede idekatalog, der blev fremstillet på mødet, udsendes som arbejdspapir til HB.
Nøgletal
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Udvalgte nøgletal for regnskabsåret 2019 blev fremvist. Alle tal er foreløbige, og der
kan forekomme rettelser i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab 2019. Disse
bliver derfor ikke offentliggjort før årsregnskabet udkommer.
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