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INTRODUKTION TIL TOVHOLDER
Som tovholder i Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne er
man ansvarlig for planlægning og afholdelse af møder, foredrag og
sociale arrangementer på mødestederne. Som tovholder er man
forpligtet til at arbejde efter vedtægterne i foreningen. Der er altid
mulighed for sparring med bestyrelsen, hvis man er i tvivl om noget.
Der findes ikke én måde at være tovholder på, men der nogle
generelle retningslinjer, som man skal bestræbe sig på at følge.   
Opgaverne som tovholder omfatter for det meste:
• Planlægning og afholdelse af møder og foredrag
• Booking af lokaler
• Annoncering af møder/foredrag
• Sørge for forplejning til møder og foredrag
• Indsendelse af bilag/kvitteringer til kassereren
• Ansøgning om §18-midler i samarbejde med kassereren
• Medlemskontakt og inklusion af brugerne af mødestedet
Som tovholder er man ordstyrer på møderne, men denne opgave
kan uddelegeres til en af de andre deltagere. Formålet med en
ordstyrer er at sikre, at alle kommer til orde. Det kan anbefales, at
ordstyreren skriver en talerrække, hvis der er mange, der ønsker
sige noget på samme tid.
Vi lægger altid kontaktoplysninger på tovholdere ud på hjemmesiden,
så medlemmerne kan henvende sig direkte i tilfælde af, at de har
spørgsmål til det enkelte mødested. Man kan opleve, at pårørende
tager kontaktfor at få rådgivning. Vi henviser altid til Landsforeningen
Autismes rådgivningstelefoner i tilfælde af, at det ikke handler om
vores mødesteder. Hvis du har nogle erfaringer, du ønsker at dele,
er du selvfølgelig velkommen til at give dem videre. Det er også okay
at sige fra og fokusere på tovholder-delen.

Det være grænseoverskridende som tovholdere at skulle
offentliggøre privat telefonnummer og/eller e-mail på
hjemmesiden, så man kan i stedet oprette en e-mail kun til
foreningsarbejde.
Det er altafgørende at tovholdere kan og vil være i dialog med
bestyrelsen, da tovholdere ikke har egen forening, vedtægter
eller økonomi, men handler under bestyrelsens ansvar. Så
ønsker man at være tovholder, så er man forpligtet til at
kommunikere med bestyrelsen og svare på spørgsmål fra
bestyrelsen om foreningsanliggender.
Jævnfør foreningen vedtægter:
§5, Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens
anliggender, herunder forvaltningen af foreningens midler.
Stk. 5: Formanden, kassereren og sekretæren tegner
foreningen.

ETABLERING AF MØDESTED
Mødestederne er en stor del af Autisme- og
Aspergerforeningens formål, da de skaber mulighed for, at
voksne med autisme kan mødes med ligesindede.
Disse mødesteder er åbne for alle voksne med autisme, da
medlemskab ikke er et krav, men noget man opfordrer til.
Mødesteder kan skabe rammen for sociale netværk, der kan
være til glæde for mange voksne med autisme.
Det anbefales at man undersøger, hvilke muligheder der er for
gratis leje af lokaler. Mange biblioteker og kulturhuse udlåner
deres lokaler gratis. Man skal blot oplyse foreningens navn og
CVR-nummer. I tilfælde af at man ikke kan låne et gratis lokale,
skal man rådføre sig med bestyrelsen, inden man indgår en
aftale om lokaleleje.  
Til foredrag skal man være opmærksom på pladsbegrænsning
i forhold til brandsikkerhed. Vi følger altid de enkelte steders
anvisninger for max antal personer i et lokale. Såfremt der er en
begrænsning, anbefales det at benytte tilmelding.   
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FORMÅL
§2 Foreningens formål
Stk. 1: At formidle information og skabe rammer og muligheder, for at
medlemmerne kan:
1) Møde ligesindede og dele erfaringer.
2) Få viden om støttemuligheder og aktiviteter, der kan være et
supplement til bedre at kunne tackle deres hverdag
3) og derigennem få større indsigt i deres udfordringer og muligheder
og opnå øget selvværd.
Stk. 2: At skabe bedre forhold for autister og aspergere (herefter
autister/aspergere) og udbrede kendskab til og forståelse for denne
gruppe i samfundet.
Stk. 3: Formålene bør opfyldes ved at oprette og drive mødesteder,
hovedsageligt for medlemmerne, have en hjemmeside med
information samt andre aktiviteter og informationskilder, der kan
være til gavn for formålet.
Mødestederne er åbne for alle med autisme og er ikke geografisk
begrænsede for brugere. Mødestederne er altid underlagt
vedtægterne i Autisme- og Aspergerforeningen for voksne.
Som tovholder/frivillig må man ikke forpligtige sig på foreningen
vegne uden at have kontaktet/informeret bestyrelsen først.
Som tovholder/frivillig må man ikke offentliggøre aftaler, der er
indgået på foreningens vegne, uden bestyrelsens vidende.
Jævnfør foreningen vedtægter §5, stk 3 og stk 5

MÅLGRUPPE
Man være fyldt 18 år, have en autismediagnose eller en formodning
om at man er på autismespektret for at komme på mødestederne.
Der stilles ikke krav om medlemskab af Autisme- og
Aspergerforeningen for voksne, men man opfordrer til medmelsskab.
Man må gerne dele målgruppen op, men der skal være tilbud til alle,
der er over 18 år og har autisme.

GODE OVERVEJELSER AT GØRE
INDEN MAN VIL STARTE
1. Er der eventuelt andre voksne med autisme, som du
kender i nærområdet, der kunne have lyst til at være
medtovholder?
2. Kender du til lokaler i din by eller nærområde, der kunne
være gode til mødestedet. Vi bruger ofte bibliotekslokaler
eller frivilligcentre. Tag ud og besøg stederne. Tag gerne
fotos af lokalerne og bygningen udefra. Det kan være
vigtigt for nogen at se billeder af stedet inden de møder
op.
3. Læg mærke til om der er rart at være også, hvis man er
særligt sensitiv på eksempelvis hørelse, lys/syn osv.
4. Tjek gerne lokalerne ud og undersøg om der er et
pauseområde, så man kan trække sig lidt, hvis det er
overvældende på en mødeaften.
5. Er der tekøkken, kaffemaskine eller el-kogekedel?
6. Hvordan er toiletforholdene og er der handicaptoilet?
7. Læg mærke til om der er bus/tog station tæt på.I
8. Er der parkeringspladser?
9. Når du/I har besluttet jer for et godt sted, så find ud af
hvad det koster at leje? Både hvis der er en årsafgift og
en lejeafgift pr aften.
Skriv til jeres kontaktperson i bestyrelsen med de oplysninger
I har fundet. Når I har en aftale, med jeres kontaktperson
i bestyrelsen, om sted og økonomi, så opret gerne en
facebookside og facebookgruppe til jeres mødested.
Mødeaftner forløber selvfølgeligt forskelligt fra sted til sted, da
der er forskellige tovholdere.Nedenfor kan du se et forslag til en
programaften og forslag til temaer.Det er vigtigt at lave en helt
tydelig plan og indlægge pauser.
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EKSEMPEL PÅ PROGRAM FOR
MØDEAFTENER
18.45-19.00		

Ankomst og finde sig til rette

19.00-19.10		
Tovholder præsenterer mødestedet og 		
			rammerne.
19.10-19.30		

Vi præsenterer os selv

19.30-19.50		
Vi snakker om følgende spørgsmål			
			(eksempel):
			
			

Hvad er det du gerne vil have ud af at 		
mødes med andre autister?

			
			

Skal vi have særlige regler ud over dem 		
der er beskrevet på hjemmesiden?

			
Hvilke aktiviteter har vi lyst til i 			
			mødestedet?
19.50-20.00 		

Pause med kaffe/te og småkager

20.00-20.45 		
			

Hyggeaktivitet i grupper eller alene. Evt. 		
spil, snak, håndarbejde, tegning…

20.45 -21.00		

Oprydning og tak for i aften

ØKONOMI PÅ MØDESTEDERNE
Mødestedets økonomi er først og fremmest bestyrelsens ansvar, da
mødestedrene ikke har egen økonomi, men er underlagt foreningens
økonomi
Bilag/udlæg i forbindelse med mødestederne håndteres i
samarbejde med kassereren eller en tegningsberretiget. Paragraf
18-midler er oftest øremærket bestemte aktiviteter, foredrag og
lokaleleje.
Kommunerne dækker sjældent udgifterne til forplejning på

mødestederne, så disse udgifter skal dækkes af mødestedets
egen kassebeholdning.
På etablerede mødesteder er der en kassebeholdning på
3000 kr., som kassereren i foreningen holder styr på. Det vil
være tovholderne selv, der skal være med holde styr på, at
man holder sig indenfor rammen på 3000 kr. Det vil være fint,
hvis man opretter et dokument, hvor man skriver udgifter til
mødestedet ind.
Ved nyt mødested kan kassebeholdning øges til 5000 kr det
første år, hvis der behov for dette.
Kørselsrefusion til tovholdere gives ved siden af mødestedets
budget.
Kassebeholdning skal dække det §18 ikke kan. F.eks.
forplejning, lokaleleje, gaver til oplægsholdere mm.
Det anbefales, ved oprettelse at nye mødesteder, at man på
almindelige mødeaftner opkræver 5 kr. for medlemmer og 10 kr.
ikke-medlemmer.
På grund af GDPR har tovholdere ikke mulighed at tjekke
medlemsnumre. Hvis medlemsnumrene skal tjekkes, vil det
kræve uhensigtsmæssigt meget administration. Vi har tillid til, at
deltagere betaler det det skal.
Når man arranger et foredrag, betalt af §18 midler, anbefales
det, at man laver et budget for sit arrangement, hvor man
er realistisk om deltagerantal, lokalepris, samt at man
har indhentet et tilbud ved eks foredragsholder og husker
momsbeløb oven i nettoprisen.
Jo mere realistisk er budget, jo bedre og nemmere er det.
Husk der kan være regler for, hvad man må bruge paragraf 18
midler til.
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PARAGRAF 18, HVAD ER DET?

UDLÆG

Paragraf 18 midler er kommunale midler, som foreninger kan søge
til at støtte op om aktiviteter for socialt udsatte. Disse midler uddeles
med forskellige intervaller alt efter, hvilken kommune man bor i.
Der er tydelige regler for, hvordan midlerne må bruges. Her kan
bestyrelsen være behjælpelig med at finde ud af dette.

Som tovholder skal du selv lægge ud til indkøb af forplejning
(kaffe/the m.v.) til foredrag, møder og sociale arrangementer.
Efterfølgende skal du tage et billede af kvitteringen og indsende
denne til kassereren sammen med dit kontonummer. og det
refunderes så hurtigt som muligt.

Hvad skal man huske, når man laver en §18 ansøgning?
Bestyrelsen søger paragraf 18-midler hjem fra jeres egen kommune
på tovholders opfordring, men først når du/I har lavet et budget og
beskrivelse af aktivitet og aktivitetens formål.
Sørg for at starte i god tid, for at bestyrelsen har mulighed for at
sparre og tilrettelægge arbejdet. Det er kun bestyrelsen der kan
ansøge om §18 midler i komunen, da bestyrelsen jf vedtægter er
ansvarlige for foreningens økonomi og drift.

Ved udlæg sendes kvitteringer til
kasserer.aspergerforeningen@gmail.com

FONDSANSØGNINGER OG
DONATIONER
Fondsansøgninger skal ansøges af bestyrelsen, da bestyrelsen
jf vedtægter er ansvarlige for foreningens økonomi og drift.
Fondsansøgninger sker kun på tovholders opfordring, men først
når du/I har lavet et budget og beskrivelse af aktivitet/projekt og
aktivitetens formål. Tovholder må selv finde relevant fond at søge,
dette kan søges på internettet.
Donationer, der er målrettet foreningen og/eller mødesteder skal
godkendes af bestyrelsen inden der træffes aftale eller offentliggøres
noget officielt, bestyrelsen jf vedtægter er ansvarlige for foreningens
økonomi og drift.

FORPLEJNING TIL MØDEAFTENER
Forplejning kan være te, kaffe, sodavand, småkager og andre
snacks. Såfremt man ønsker at tilbyde sandwich til et foredrag, skal
man opkræve deltagerbetaling. Billetindtægterne skal som minimum
dække udgifterne til sandwichs, så foreningen ikke får en stor udgift.

REGLER PÅ MØDESTEDER
Det er primært tovholderen som sætter rammerne for
mødestedet. Man kan nedskrive regler med tanke for, at alle er
autister og har brug for tydelige og nedskrevne regler.
Eksempel på mødestedsregler:
Man skal være fyldt 18 år.
For at komme til møder skal man have en autismediagnose eller
en formodning om, at man er på autismespektret.
Mødestedet er etableret som et mødested under Autisme- og
Aspergerforeningen for Voksne og skal leve op til foreningens
formål.
Der stilles ikke krav om medlemskab af Autisme- og
Aspergerforeningen for voksne, men vi opfordrer selvfølgelig til
det.
Man viser hensyn og forståelse for hinanden, da alle har brug for
at føle sig trygge.
Man deler ikke billeder fra mødestedets aktiviteter på sociale
medier eller andre steder, hvor der er personer på.
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KONFLIKTHÅNDTERING

HJEMMESIDE

Der kan fra tid til anden opstå konflikt mellem medlemmerne eller
med en tovholder. Dette sker heldigvis sjældent! Hvis der opstår en
konflikt, er det tovholderens ansvar at forsøge at løse dette, så vi
undgår, at der opstår uro på mødestedet.

Mødestedet har sin egen side på Autisme- og
Aspergerforeningens hjemmeside. Her kan der fremgå billeder
fra mødestedet, så brugerne af mødestedet kan forberede sig
på, hvordan der ser ud. Her kan der også stå regler og andet
relevant for brugerne af mødestedet.
https://aspergerforeningen.dk/moedesteder

Kan et medlem ikke følge tovholderens anvisninger for god ro og
orden, er tovholderen i sin gode ret til at bortvise vedkommende fra
mødestedet.
Hvis tovholderen selv har part i konflikten eller på anden måde
er inhabil, så skal tovholderen kontakte sin kontaktperson i
bestyrtelsen. Hvis et medlem er utilfreds med tovholderens
håndtering, skal man henvise til landsformanden eller sekretæren.
Det er altid muligt for tovholdere at kontakte landsformanden eller
sekretæren, hvis man ønsker sparring omkring en konflikt, også hvis
man ikke selv er part i den.

Tovholdere har selv ansvaret for at opdatere egen
mødestedsside på hjemmesiden. Man kan få hjælp fra
bestyrelsen eller webmaster, hvis det bliver uoverskueligt.

ARRANGEMENTSKALENDER
NEMTILMELD

FACEBOOKGRUPPE FOR TOVHOLDERE

Autisme- og Aspergerforeningen bruger NemTilmeld til
tilmelding til arrangementer. Her kan brugerne tilmelde sig
mødeaften og aktiviteter. Der kan også betales deltagergebyr
via NemTilmeld, hvis dette ønskes.

Vi har en facebookgruppe for tovholdere, hvor man kan sparre med
hinanden om arrangementer, udfordringer og ideer.

Brugen af NemTilmeld og hjemmeside kan man få hjælp til at
bestyrelsen eller evt. i facebookgruppen for tovholdere.

FACEBOOK FOR MØDESTEDET

Er du i tvivl så kontakt altid bestyrelsen på
info@aspergerforeningen.dk

Mange af mødestederne har en facebookgruppe til mødestedet.
Nogen har også en facebookside, for at gøre det lettere at
kommunikere med brugerne. Tovholdere må ikke ekskludere
personer fra facebookgrupper for mødesteder.
Derfor er en mødesteds facebook side en god idé, så
alle har mulighed for at se annoncerede arrangementer.
Bestyrelsesmedlemmer har ret til at være medlem i gruppen, hvis
der ansøges om medlemsskab, da bestyrelsen jf vedtægter er
ansvarlige for foreningens økonomi og drift.
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Læs mere om Autisme- og Aspergerforeningen på
https://www.aspergerforeningen.dk/

