
Lägesbeskrivning 

Här skall jag offentligt och berätta hur långt vi har kommit med den nya 

föreningen, och om olika förslag som kommit fram, när det passar. 

Namnet är tänkt att bli ”Föreningen Autisterna”, efter samtal i en tidigare 

arbetsgrupp i somras, och vi har tillgång till domänen autisterna.se. Den 

är för autister (inkl. andra namn) i hela Sverige, och har säte i Göteborg. 

Lite mer information finns i dokumentet ”tankar”, på autisterna.se. 

I november 2020 drog jag igång detta försök att starta en ny svensk autist-

förening. Inom den skall bland annat Autist-läger på somrarna ordnas. 

Konstituerande möte blir onsdag 6/1 2021 och enbart via Zoom.  

Nu rekryterar vi/jag bara de som skall vara förtroendevalda och några till. 

Det är ett uttalat mål att inte vara många 6/1. Det skulle inte fungera att 

debattera under processen när de besluten skall fattas formellt, via Zoom. 

Mitt mål är att alla som vill diskutera gör det via e-post i god tid INNAN 

6/1, och att vi 6/1 bara kan gå genom och godkänna redan färdiga förslag. 

Nu har vi sex personer föreslagna som ordinarie styrelseledamöter. Det är 

bra om det inte blir fler, för att minska krångel, och fyra av sex är besluts-

mässiga. Det finns två suppleanter (reserver om någon lämnar styrelsen.) 

Vi har en, och kanske snart två revisorer. Alla dessa tio blir valda på två 

år, om de inte säger att de vill bli valda på ett år. Valberedning lämnar vi 

vakant tills vidare. Vi söker alltså för närvarande inte fler förtroende-

valda, och behöver inte fler som skall vara med 6/1, 

Föreslagna förtroendevalda och några till kommunicerar nu via en 

mailinglista, och har Zoom-möten på lördagseftermiddag för de som vill.  

Om mötet 6/1 kan genomföras enligt plan skall vi sedan ta fram protokoll, 

vilket vi kan samarbeta om ifall sekreteraren inte vill göra det själv. 

Protokollet skall sedan justeras. Sedan skall föreningen och dess namn 

registreras hos Skatteverket, vilket förhoppningsvis går utan problem, och 

därpå får vi ett organisationsnummer. Med det kan vi öppna konto i bank, 

och skaffa bankgiro. Vid denna tid skall vi även kontakta Göteborgs stad, 

för att starta process för att få föreningsbidrag.  

Sommarläger 2021 finns redan lokal och logi bokat för! Så snart det går 

efter att föreningen har fått bankgiro skall vi gå med information och ta in 

anmälningar och betalningar. Detta var tänkt att ske i februari, om corona-

utsikter inte ljusnat än då, så kanske första mars. Förhoppningsvis vågar 

deltagare anmäla sig till sommaren kring i god tid. Innan maj måste vi 

nämligen ha anmälningar.  

Samtidigt skall vi då gå ut med information så att alla autister som vill 

blir med i föreningen. Årsavgiften blir nog 150 kr. Från denna kommer 

också alla medlemmar kunna vara med och påverka verksamheten via 

mailinglistor, Zoom, kanske chatt med mera. 

Önskemål finns om träffgrupper där vuxna autister ses minst en gång i 

månaden. Områden där det redan finns två lämpliga ansvariga och 

intresse är: Göteborg, Halmstad och Skövde. Gärna fler områden. Vi 

siktar på att starta träffar i april 2021, om corona-läget tillåter det då. 

Andra idéer har nämnts: Skrivprojekt, öppet hus där man kan bara vara 

och umgås, hundpromenader, grupper kring olika intressen. 

 

Torbjörn Andersson 

tor@aspi.se (E-postadress jag använder för allt. Försök inte ringa mig!) 
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