Föreningen Autisterna
Lägesbeskrivning 2021-02-06
Här berättas offentligt hur långt vi har kommit med den nya föreningen.
Starten görs avsiktligt sakta nu.
Möte där vi grundade föreningen genomfördes effektivt onsdag 6/1 2021.
Elva autister deltog. Val till styrelse och andra förtroendeposter gjordes.
Efter mötet skrev sekreterare protokoll som sen justerades.
”Föreningen Autisterna” registrerades hos Skatteverket och fick
organisationsnummer. Föreningen är för autister i hela Sverige.

Sommarläger i juli 2021 finns redan lokal och logi bokat för! Men på
grund av corona-eländet kan vi tyvärr inte lova något om det än. Vi vet att
många av oss vill veta i god tid, och beklagar att inget kan bestämmas än!
Andra idéer som har nämnts: Skrivprojekt, termgrupp, öppet hus där man
kan bara vara och umgås, hundpromenader, grupper kring olika intressen.
Några visioner för framtida arbetssätt: Medlemmar skall helt oavsett om
de är i styrelsen eller ej kunna ta initiativ till, starta och leda verksamheter
(bara man gör jobbet). Vill annan inte bidra eller delta i aktivitet så skall
den inte hindra de som vill. Och fel och misslyckanden skall vara tillåtet.
Föreningen skall vara en plattform för alla medlemmar, mer än formalia
och styrelsestyre! Verksamheten skall diskuteras öppet bland medlemmar.
Styrelse måste mest finnas och skötas för att uppfylla formella krav. Den
kan behöva lösa problem. Och kostnader måste godkännas av styrelsen.

Kassör och ordförande skall nu öppna bankkonto och bankgiro.
Medlemmar kan autister i Sverige bli, så snart vi har bankgiro och några
ansvariga för medlemshanteringen. Årsavgift blir 150 kr per kalenderår.
Vi har en mailinglista för medlemmar. (Nu för oss blivande medlemmar.)
E-posta om du vill bli med på mailinglistan och sen förening. Där är det
nu bara e-post om föreningsarbetet, och det är avsiktligt inte mycket mail.

Torbjörn Andersson, i Föreningen Autisterna
info@autisterna.se (Kollas minst en gång i veckan, på lördagar.)

Zoom-möten är på lördagseftermiddag för medlemmar som vill. Där kan
man prata om allt, och inga beslut fattas. Info ges på mailinglistan.

Senast uppdaterat: 2021-02-06
Aktuell version finns på: autisterna.se

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, södra Halland och Skaraborgs län. Gärna fler!
Vi siktar på att starta träffarna i april 2021, om corona-läget tillåter då.

