
 

    Medlemsbrev 3/2021 

Hej alla medlemmar! 

 

Kom med och påverka vår verksamhet. Har du någon NPF- fråga du själv vill driva eller vill 

att vår förening skall driva så kom med på vårt digitala vårmöte den 24 maj kl 18.30 

Vi behöver respons från er medlemmar för att göra vår verksamhet bättre.  

Vad vill vi uppnå? på vilket sätt? och hur skall vi komma dit? Hur kan vi få fler unga som 

äldre att engagera sig i vår/ föreningens verksamhet?  

Vi kommer också att få en kort föreläsning av Ylva Watkins som berättar om Gymnastics 

Ålands verksamhet för barn med särskilda behov på vårmötet 

 

Vi träffas på Zoom ( ladda ner Zoom-applikationen gratis från följande adress 

https://zoom.us/download ) med insläpp redan 18.15 och på följande möteslänk: 

https://us02web.zoom.us/j/81088711990?pwd=dmg0RmlNWjFQZnJIZVBFemM3YmZldz0

9  Meeting ID: 810 8871 1990 Passcode: 055132 

 

Du kan kopiera webbadressen ovan och klistra in den i din webbläsare eller zoom-

applikation och frågar den efter mötes id eller möteskod så finns den också ovan. Se till att 

din mikrofon och video i din laptop/ tablet/ Ipad eller mobiltelefon får användas av Zoom 

under detta möte sedan kan man unmuta eller muta både video och mikrofon under mötets 

gång 

 

Vi kommer också förstås att som brukligt är behandla tråkigare saker som 

verksamhetsberättelse och bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen för 2020. 

 

Vi i styrelsen hoppas på din närvaro på vårt vårmöte 

 

Anmälan sker till e-postadress: alandsautismspektrumforening@gmail.com  

 

Tillsammans blir vi starkare 

 

Mariehamn den 28 april 2021  

Ålands Autismspektrumförening rf:s styrelse 

 

https://zoom.us/download
https://us02web.zoom.us/j/81088711990?pwd=dmg0RmlNWjFQZnJIZVBFemM3YmZldz09
https://us02web.zoom.us/j/81088711990?pwd=dmg0RmlNWjFQZnJIZVBFemM3YmZldz09


Ålands Autismspektrumförening r.f. 

Verksamhetsberättelse år 2020 

 

 

Föreningens syfte: är att såsom medlemsförening inom Ålands handikappförbund r.f. 

befrämja och övervaka de allmänna samhälleliga rättigheterna och jämlikheten för personer 

med olika former av autismspektrumtillstånd samt deras familjer. 

Sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionsnedsättningen medför 

och för deras närstående. Att företräda de funktionsnedsattas och deras närståendes intressen i 

samhället.  Samarbeta med myndigheter och sammanslutningar för att bereda de 

funktionsnedsatta vård och habilitering, utbildning på de funktionsnedsattas egna villkor, 

sysselsättning och arbete och boende som är anpassat till individens behov och 

förutsättningar. Verka för upprättande av stöd för erforderliga verksamheter och 

boendeformer. Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de i 

största möjliga utsträckning kan leva ett så för individen meningsfullt liv som möjligt i 

samhället. Främja forskning rörande autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande 

tillstånd. Följa upp arbetet inom autismområdet och ha kontakter både med riket och 

internationell nivå.  

 

Året har präglats starkt av coronapandemin (covid-19) och de restriktioner som både Finlands 

regering och Ålands landskapsregering infört under året vilket betytt att en hel del av våra 

evenemang fått ställas in. 

Föreningens styrelse 2020: Henrik Lagerberg, ordförande, Sonja Winé, vice ordförande, Gun 

Lagerberg sekreterare, Kati Eriksson kassör, och ordinarie medlemmar Marika Österlund 

Jansson, Anna Wennström., Martina Eklund, Dexter Mäkelä och Ann-Cathrine Renfors 

Suppleanter, Björn Wennström, Henrik Löthman och Martin Nylund 

Verksamhetsgranskare: Mia Hanström ordinarie  

 

Styrelsemöten: Under året har föreningen hållit 10 ordinarie beslutförda styrelsemöten och 

mötena har hållits både digitalt och i fysisk form 

Vårmöte: Föreningens stadgeenliga vårmöte hölls den 17 juni på Ålandsvägen 40 

 

Höstmöte: Föreningens stadgeenliga höstmöte hölls den 16 november på Ålands Hotell- och 

restaurangskola   

 

Arbetsgrupper:  

” Vuxna med Autism ” Kati Eriksson och Anna Wennström 

” Årets Autismkämpe ” Marika Österlund Jansson 

” Skolgårdslärare” Sonja Winé 

” Fun–kalas” Sonja Winé 



 

” En resursskola varför händer inget ” Sonja Winé, Henrik Lagerberg 

 

Facebooksidor: Under året har föreningen administrerat en facebook-sida för en 

föräldragrupp (sluten grupp) och styrelsen (sluten grupp) administrerad av Henrik Lagerberg 

och en öppen facebook- sida under namnet Ålands Autismspekrumförening rf , och 

administratör har varit hela styrelsen 2020. Föreningen har också haft en facebooksida för 

ungdomar med Aspergers syndrom, administrerad av Moa Gestberg.  

Föreningsinformation: Ålands Autismspektrumförening har en hemsida under Ålands 

handikappförbund med kort information om föreningen 

Föreningen har tryckt upp en medlemsvärvningsbroschyr i olika omgångar med information 

om vår förening som distribuerats till deltagare under evenemang som föreningen ordnat 

under året 

3 medlemsbrev har skickats ut under året 

 

Aktivitet:  

 

Styrelsen har bjudit in Landskapsregeringens utbildningsminister Annika Hambrudd till en 

diskussion om föreningens önskan om en statistikundersökning om grundskolan och NPF på 

sitt möte den 20 januari 2020. Det lutar nog mot att Landskapsregeringen enligt Annika 

Hambrudd eventuellt skulle kunna göra denna undersökning i egen regi. Mötet diskuterade 

också behovet av en resursskola på Åland, en oberoende Skolinspektion, och  att öppna upp 

möjligheten för åländska elever att studera på särgymnasium i Sverige. 

 

Ålands Autismspektrumförening höll ett  samarrangemang med Folkhälsan, Ung Resurs, 

Pusselfamiljen med rubriken  ” ADHD/ NPF och missbruk ” den 23 januari 2020 med 

psykiatriker Lotta Borg Skoglund på kvällen riktat till anhöriga och föräldrar eller personer 

med egen diagnos i självstyrelseauditoriet (nästan fullsatt) och en föreläsning  på dagen 

riktat till yrkesverksamma (fullsatt)  

 

Den 3 mars uppvaktade några medlemmar i Ålands Autismspektrumförening  

utbildningsminister Annika Hambrudd på Ålands Landskapsregering med en namninsamling 

om 674 namnunderskrifter och ett upprop för ett resurscenter/ resursskola på Åland  

 

Föreningen firade Internationella Världsautismdagen den 2 april och ” Årets autismkämpe 

2020 med personlig uppvaktning hemma hos årets pristagare Malin Rajalin, lärare av 

styrelsemedlem Sonja Winé och årets hedersomnämnande med uppvaktning av 

styrelsemedlem Martina Eklund hos årets pristagare Ann Aaltonen och vars uppvaktningar 

har fått mycket uppmärksamhet på vår förenings öppna facebook och i andra medier 

 

Under oktober har medlem Catrin Jansson hållit tre föreläsningar under rubriken ” Autism ett 

inifrån perspektiv ” om sin autism både fysiskt den 8.10 på Ålands Hotell- och 

restaurangskola och digitalt den 12.10 och den 27.10 ca 250 personer deltog totalt 

 

 



Den 22 oktober mellan kl. 13.00- 15.00 hölls en fysisk föreläsning med skolgårdslärare 

Gustav Sund från Stockholm/ Huddinge  om ledda rastaktiviteter på Ålands Lyceum hörsal 

 (ca 50 deltagare)  

 

Den 1 november höll föreningen  ett Fun-kalas för föräldrar och barn på Uncan i Mariehamn 

(ca 14 deltagare inklusive föräldrar)  

 

Den 16 november ordnade föreningen en debattkväll i Ålands Hotell och restaurangskolas 

matsal om en resursskola på Åland med utbildningsminister Annika Hambrudd, lärare Henrik 

Löthman, rektor Pia Axberg , kommundirektör Eva Widgren och social och miljöminister 

Anette Holmberg Jansson (ca 40 deltagare) 

 

Representation: Föreningen har under året varit representerad i Ålands Handikappförbund 

med Sonja Winé som ordinarie ledamot och Gun Lagerberg som personlig suppleant  

 

Sonja Winè har varit föreningens ordinarie representant i Handikappförbundets yttrandegrupp 

och tillgänglighetgrupp och med Anna Wennström som suppleant 

 

Föreningen är med i Arbetarnas bildningsförbund (ABF-Åland) och kan därför hålla 

styrelsemöten / möten på Ålandsvägen 40 i ”Föreningarnas hus” mot en skälig kostnad 

 

Ekonomi: Föreningen beviljades 6000 euro i PAF- bidrag för sin ordinarie verksamhet av 

Ålands Landskapsregering. 

 

Föreningens FO-nummer är: 2674577-2 

Medlemsantal: Vid årsskiftet hade föreningen 195 medlemmar 



STADGAR FÖR ÅLANDS AUTISMSPEKTRUMFÖRENING R.F. 

Fastställda vid föreningens första årsmöte den 23 mars 2014 

 

NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 

1 §. Föreningens namn är Ålands Autismspektrumförening r.f. Föreningens hemort är Mariehamn. 

Föreningens språk är svenska. 

 

SYFTE OCH VERKSAMHETENS ART 

 

2 §. Föreningens syfte är att såsom medlemsförening inom Ålands handikappförbund r.f. Befrämja 

och övervaka de allmänna samhälleliga rättigheterna och jämlikheten för personer med olika former 

av autismspektrumstörning samt deras familjer. 

 

3§  

1. Sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionshindret medför och för deras 

närstående  

2. Att företräda de funktionshindrades och deras närståendes intressen i samhället.  

3. Samarbeta med myndigheter och sammanslutningar för att bereda de funktionshindrade vård och 

habilitering, utbildning på de funktionshindrades egna villkor, sysselsättning och arbete och boende 

som är anpassat till individens behov och förutsättningar.  

4. Verka för upprättande av stöd för erfoderliga verksamheter och boendeformer. 

5.  Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de i största möjliga 

utsträckning kan leva ett så normalt liv som möjligt i samhället. 

6. Främja forskning rörande autism,  Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd 

7 Följa upp arbetet inom autismområdet och ha kontakter både med riket och internationell nivå.  

STÖD FÖR VERKSAMHETEN 

 

4 §. Föreningen kan äga för sin verksamhet nödvändig fast och lös egendom. Föreningen har rätt att 

ta emot donationer och testamenten. Föreningen kan ordna basarer. lotterier och 

penninginsamlingar inom sitt verksamhetsområde. Föreningen kan också idka inkvarterings- och 

förplägnadsrörelse. 

 

MEDLEMMAR 

 

5 §. Till ordinarie medlem i föreningen kan godkännas enskild person som vill befrämja föreningens 

syfte, i enlighet med 2 § i stadgarna. Till understödande medlem kan godkännas enskild person eller 

samfund eller stiftelse som äger rättsförmåga och vill stöda föreningens verksamhet. Ordinarie 

medlem och stödande medlem godkänns av föreningens styrelse. Till hedersmedlem kan kallas 



enskild person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt har påverkat föreningens verksamhet. 

Hedersmedlem kallas av föreningens möte. 

 

6 §. Varje medlem i föreningen erlägger för varje kalenderår en medlemsavgift, vars storlek bestäms 

av föreningens höstmöte. Medlemsavgiften kan vara olika stor för olika medlemsgrupper. 

 

7 §. Föreningens medlemmar kan efter behov bilda oregistrerade avdelningar, grupper och klubbar, 

vilkas verksamhetsregler godkänns av styrelsen. 

 

8 §. Medlem kan avgå ur föreningen genom att meddela om det skriftligen till föreningens styrelse 

eller ordförande. Medlem kan också meddela om sitt utträde vid föreningens möte, varvid det 

nedtecknas i protokollet. Utträdet träder i kraft efter det att meddelande därom inkommit. Styrelsen 

kan utesluta en medlem, som inte längre uppfyller förutsättningarna för medlemskap eller vars 

verksamhet inom föreningen eller utanför densamma märkbart skadat föreningen. Medlem kan 

besvära sig om uteslutningsbeslutet genom att lämna ett skriftligt besvär till föreningens styrelse 

inom trettio (30) dygn från det att hen har fått vetskap om ärendet. Besväret bör behandlas på första 

möjliga föreningsmöte. 

 

FÖRVALTNINGSORGAN 

 

9 §. Beslutanderätten i föreningen utövas av föreningens möte. Föreningens möten är höstmötet och 

vårmötet. Föreningen representeras av och dess ärenden sköts av styrelsen som väljs av höstmötet. 

 

10 §. Höstmötet hålls mellan oktober och december och vårmötet hålls mellan januari och april. 

Närmare tidpunkt för höstmötet och vårmötet bestäms av styrelsen. Extra möte hålls ifall 

föreningens möte eller styrelse anser det påkallat eller om minst en tiondel (1/10) av föreningens 

röstberättigade medlemmar kräver det skriftligen för att behandla ett speciellt ärende. I så fall skall 

mötet hållas inom sextio (60) dygn från det vederbörlig begäran inkommit till styrelsen. 

 

11 §. Kallelse till föreningens möte bör skickas till medlemmarna per post eller kungöras i en bestämd 

tidning eller via e-mail, minst 14 dagar före mötet. I kallelsen bör nämnas de ärenden som kommer 

att behandlas. 

 

12 §. Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem en (1) röst. Understödande medlem har 

yttranderätt, men inte rösträtt vid mötet. Då understödande medlem är en juridisk person bör dess 

representant ha vederbörlig fullmakt. Ärendena avgörs vid omröstning med absolut majoritet, ifall 

inte annat bestäms i dessa stadgar. Då rösterna faller jämnt avgör mötets ordförandes röst, men vid 

omröstning med slutna sedlar och vid val avgör lotten. Vid val blir de valda som har fått flest röster. 

Omröstningen är öppen om inte någon begär sluten omröstning och begäran understödes. Val 

förrättas med slutna sedlar. 

 

13 §. Vid höstmötet behandlas följande ärenden: 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av styrelseordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter för dessa; 



3. Val av föreningens verksamhetsgranskare och deras suppleanter; 

4. Godkännande av budgeten och verksamhetsplanen för följande verksamhetsår; 

5. Beslut om storleken av de arvoden som utbetalas åt styrelseledamöterna och funktionärerna; 

6. Val av eventuella fest-, ordnings- och andra kommittéer; 

7. Beslut om på vilka platser och i vilka tidningar meddelande om avdelningsmöten skall publiceras;  

8. Behandling av övriga frågor som tas upp vid mötet. 

 

14 §. Vid vårmötet behandlas följande ärenden: 

 

1. Framförande av bokslutet och verksamhetsberättelse samt verksamhetsgranskarnas utlåtande; 

2. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga 

3. Övriga frågor som tas upp på mötet. 

 

Alla föreningens medlemmar har rätt att framlägga motioner för föreningens möte. Motionerna skall 

i skriftlig form tillställas styrelsen senast en månad före mötet. Om mötet så beslutar kan ett 

brådskande ärende genast tas upp till behandling och avgörande, om det inte är fråga om ett ärende 

vars behandling förutsätter omnämnande i möteskallelsen. 

 

STYRELSE 

 

15 §. Till styrelsen hör ordförande samt minst två och högst åtta (8) övriga medlemmar samt minst 

en (1) och högst sex (6) suppleanter. Ordförande och styrelsens väljs för ett kalenderår i sänder. 

 

16 §. Styrelsen sammankommer på kallelse av ordförande eller då denne har förhinder, av 

viceordförande. Styrelsen bör också sammankallas om minst hälften av styrelsemedlemmarna kräver 

det. Suppleanterna har yttranderätt på styrelsens möten. Då styrelsemedlem har förhinder att delta i 

styrelsens möte kallas en suppleant in. Då styrelsemedlem endast är fysiskt förhindrad att delta i 

styrelsens möten kan styrelsemedlemmen tillåtas att medverka på distans med dator via nätet eller 

telefonkonferens men i realtid om styrelsen godkänner det . Styrelsen är beslutförd då ordförande 

eller viceordförande och minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande. 

Närvarande räknas också med rösträtt den styrelsemedlem som medverkar på mötet på distans med 

dator eller via telefonkonferens. Vid styrelsens möte har varje medlem en röst. 

 

TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN 

 

17 § De som får teckna föreningens namn 

 

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordföranden, sekreterare eller kassör, var 

för sig. 

 

RÄKENSKAPSPERIOD OCH VERKSAMHETSGRANSKNING,  

ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

 

18 § Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning 

 



Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

 

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till 

verksamhetsgranskarna senast tre veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskarna skall ge sitt 

utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet. 

 

19 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 

 

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med 

minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som getts vid omröstningen.  

I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. 

 

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant 

sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst 

används tillgångarna för samma ändamål. 

 

20 § Övrigt 

 

I övrigt följs föreningslagen. 



BUDGET 2021

Verksamhet

Intäkter

Vuxna med autism, del 2 1 230,00 Kvarvarande medel från Åland Post julmärken

Fun-kalas 750,00 Kvarvarande medel från Odd Fellow Lastenrahastosäätiö

Hero Home Run 0,00 Inget Hero Home Run ordnas 2021

1 980,00

Kostnader

Verksamhetsledare 50% -16 320,00 Tjänst på 50% delas med Reseda rf

Utredning ÅSUB -15 000,00

Månadsmöten -150,00

Vår och höstmöte -400,00

Workshops och fritidsaktiviteter -800,00

Utbildning och information/världsautismdagen 2.4 -500,00

Årligt Seminarium -4 000,00

Vuxna med autism, del 2 -1 230,00

Fun kalas -750,00

Studiebesök/tillställningar -200,00

Administration -100,00

-39 450,00

Tillförda medel

Medlemsintäkter 750,00

Övriga understöd 80,00

830,00

UNDERSKOTT -36 640,00

Bidrag

PAF-medel 36 640,00

36 640,00

RESULTAT 0,00


