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Mødedato:
13. august 2020 kl
17.00 – 19.00
Online

Referat
Hovedbestyrelsesmøde
ADHD-foreningen
Dagsorden
•
•
•

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Landsmøde - planlægning
Landsmøde – forslag til vedtægtsændringer

Referat
Deltagere: Anny Bech Andersen, Christina Mohr Jensen, Nina Rasmussen,
Dorte Vistesen, Kasper Nizam, Kirsten Højsgaard, Martin Schütt, Per Ravn Larsen,
Trish Nymark, Julian Paetau, Lisbeth Gaarde, Anette Troelsen, Greta Autrup
Dette HB-møde var et ”erstatningsmøde” i forhold til et tidligere aflyst møde pga. Covid-19. Mødet har kun det kommende landsmøde på dagsorden.
1. Landsmøde – planlægning
I henhold til vedtægter § 6, stk. 19: Hovedbestyrelsen beslutter senest 6 uger før
landsmødet, hvorvidt og hvorledes udgifter til transport af repræsentanter godtgøres.
Ingen kommentarer eller uklarheder til punktet.
Enstemmigt blev det besluttet, at der ikke godtgøres for transport ved deltagelse på
landsmødet.
2. Drøftelse af mulig dirigent
Henrik Bonné, advokat, bringes i spil som sidste år. Henrik var ligeledes dirigent på
ADHD-foreningens landsmøde i 2018 og har tidligere bidraget til gennemgang og opdatering af ADHD-foreningens vedtægter.
3. Hovedbestyrelsens placering til landsmødet
Ved seneste landsmøde blev det kommenteret, at det synes uhensigtsmæssigt, at en
samlet hovedbestyrelse var placeret foran scenen. Det ønskes, at der tages højde for
dette.
Placeringsforslag: Der tages højde for, at HB kan se alle, og at de ses ”som en del af
alle andre”. (Skal fx ikke placeres for sig selv på scenen).

4. Drøftelse af, hvordan vi tiltrækker kandidater til opstilling på landsmødet
Status på kandidaturer modtaget 13.8.2020:
Ø 1 kandidat til formand
Ø 1 kandidat til næstformand
Ø Ingen kandidater til landsmødevalgte
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Opfølgning og idéer til at få flere kandidater bragt i spil:
Ø Udarbejde video om ”landsmødevalgte”
Ø Lave interessentliste (bruttoliste) baseret på personlige relationer, og gå i
gang med at spørge
Ø Hvis HB har bud på emner sendes til cl@adhd.dk
Bemærk: Deadline til opstilling er 23.8.2020
5. Andet
Intet

Dorte Vistesen
Formand

Trish Nymark
Næstformand

Referent Camilla Lydiksen

2

