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Ekstraordinært repræsentantskabsmøde  
Tirsdag den 14. februar 2023 kl. 19.00 – 21.30. 
Mødet afvikles online 
 
 

Høje Taastrup, mandag den 6. februar 2023 
 
 
 
 

Til Landsforeningen Autismes repræsentanter, HB-medlemmer og øvrige medlemmer 
 
Ifølge Foreningens vedtægter §5, indkalder Landsforeningen Autismes Hovedbestyrelse hermed til 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 14. februar 2023 kl. 19.00 – 21.30. Hovedbestyrelsen har 
enstemmigt besluttet at anvende §5.4, idet der er enighed om, at forholdene nødvendiggør et varsel på 8 dage. 
Mødet afholdes online. Tilmelding skal ske til kontor@autismeforening.dk senest søndag den 12. februar 2023 
kl. 23.59. Alle tilmeldte modtager et link til mødet mandag den 13. februar. Ved tilmelding skal du skrive i e-
mailen, om du deltager som repræsentant, medlem eller som deltager (uden tale- og stemmeret.) 
 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere samt godkendelse af forretningsordenen (ligger 
tilgængelig på Foreningens hjemmeside.) 

2. Dirigenten berigtiger, at indkaldelsen til mødet er foregået jævnfør Landsforeningen Autismes 

vedtægter §5: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Vedtægterne findes på Landsforeningens 

hjemmeside. 

3. Dirigenten foretager optælling og kontrol af de tilstedeværende stemmeberettigede deltagere for at 

sikre, at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt (mindst 32 stemmeberettigede deltagere skal 

være til stede) 

Herefter afbryder dirigenten mødet midlertidigt, for at de stemmeberettigede deltagere kan afprøve det 
elektroniske afstemningssystem. Når afprøvningen er gennemført, genoptages mødet. 
 

4. Behandling af det af Hovedbestyrelsen indsendte forslag til ændring af Foreningens vedtægter (skal 
vedtægtsændringen besluttes, kræver det 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede deltagere):  

 
 

Forslag vedr. vedtægter for Landsforeningen Autisme 
 
Den nuværende tekst:  
§1.1.: Navn og hjemsted. Landsforeningens navn er ”Landsforeningen Autisme.” 
 
Foreslås ændret til: 
§1.1.: Foreningens navn er ”Autismeforeningen.” 
 
Vedtages forslaget, bliver foreningens vedtægter konsekvensrettet, således at ”Landsforeningen Autisme” 
erstattes af ”Autismeforeningen.” Ligeledes erstattes de steder i vedtægterne, hvor ordet ”Landsforeningen” 
optræder, med ”Foreningen.” 
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Argumentation 

• Langt hovedparten af vores samarbejdspartnere kalder i daglig tale foreningen for Autismeforeningen. 
Og i en række sammenhænge kalder vi også os selv for Autismeforeningen. Vi har samlet nogle 
eksempler i det vedhæftede bilag.  

• Ved at kalde os Autismeforeningen bliver det tydeligere, hvad det er for en sag, vi arbejder for. På 
samme måde som de fleste foreninger blandt vores kolleger i branchen kalder sig ved det navn, som 
repræsenterer handicappet/sygdommen: ADHD-foreningen, Alzheimerforeningen, Gigtforeningen, 
Hjerneskadeforeningen, Hjerteforeningen, Gigtforeningen, Cystisk Fibrose Foreningen, 
Epilepsiforeningen, Scleroseforeningen osv. 

• Ved at ændre navnet til Autismeforeningen sikrer vi fremover, at der ikke sker misforståelser, hvilket let 
kan ske, når vores samarbejdspartnere, pressen, politikere, medlemmer m.fl. oftest anvender dette 
navn for vores forening. 

• Navnet Autismeforeningen er mindre tungt end Landsforeningen Autisme og mere mundret og giver et 
mere dynamisk og nutidigt indtryk af foreningen.  

• Allerede i dag er der flere myndigheder, fonde og styrelser, der har registreret Landsforeningen Autisme 
som ”Autismeforeningen.” Hvis en anden forening ejer navnet ”Autismeforeningen,” er der risiko for, at 
vigtige udbetalinger og meddelelser, der vedrører Landsforeningen Autisme, ikke bliver afleveret 
korrekt.  
 

 
Baggrund 
På det ordinære repræsentantskabsmøde i Landsforeningen Autisme den 29.-30. oktober 2022 var der fremsat 
et forslag om at Landsforeningen Autisme skulle supplere sit navn med ”Autismeforeningen.” Dette forslag blev 
ikke vedtaget.  
Siden dette møde bliver Hovedbestyrelsen i Landsforeningen Autisme i december måned bekendt med, at 
Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne (nu Autisme- og Aspergerforeningen) i starten af september måned 
har ansøgt Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af et varemærke, hvori navnet ”Autismeforeningen” 
indgår. Landsforeningen Autisme har gjort indsigelse mod denne varemærkeansøgning, da vi mener, at 
Autismeforeningen netop er det, vi er: Den forening, der på alle områder varetager autisters interesser og 
medvirker til at skabe bedre rammer og muligheder for alle på spektret – samt de pårørende. Styrelsen vil 
komme med deres vurdering af vores indsigelse inden for 2-3 måneder.  
 
Det er Hovedbestyrelsens klare overbevisning, at det ikke vil gavne autismesagen, hvis der både findes en 
”Landsforeningen Autisme” og en ”Autismeforening,” der arbejder inden for samme område og med identiske 
målgrupper – både internt og eksternt. Hovedbestyrelsen er bekymrede for at presse, politikere, embedsfolk, 
samarbejdspartnere og medlemmer vil have svært ved at skelne mellem, hvornår de skal kontakte den ene 
forening frem for den anden, når begge foreninger dækker hele spektret. Inden for handicapområdet findes en 
helt tilsvarende problemstilling mellem DH (Danske Handicaporganisationer) og DHF (Dansk Handicap Forbund.) 
Omverdenen har svært ved at skelne mellem de to organisationer, hvilket giver begge parter en række 
udfordringer i det daglige arbejde.  
 
Endelig vil der være flere praktiske konsekvenser, såfremt Autisme- og Aspergerforeningen får godkendt et 
varemærke indeholdende navnet ”Autismeforeningen”. En registrering heraf kan lede til drøftelser om, hvilken 
forening der har ret til at få registreret navnet ”Autismeforeningen” som et foreningsnavn hos Erhvervsstyrelsen, 
og hvem der har ret til domænenavne og varemærker indeholdende ordet ”autismeforeningen” og 
autismeforening.” Domænenavnene og de tilhørende e-mailadresser @autismeforening.dk og 
@autismeforeningen.dk er registreret under Landsforeningen Autisme og anvendes dagligt af alle, der 
kommunikerer med Landsforeningen Autisme. 
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Konsekvenser 
Når en enig Hovedbestyrelse vælger at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, er det ganske 
enkelt for at beskytte navnet ”Autismeforeningen.” Hovedbestyrelsen har kontaktet en advokat med speciale i 
immaterielle rettigheder og blevet meget kraftigt opfordret til at få vedtaget denne navneændring.  
Vi er gennem mange år både internt og eksternt kendt som ”Autismeforeningen”, og for at opretholde vores ret 
til at benytte dette navn for foreningen, er det hensigtsmæssigt at få dette navn registreret hos 
Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt. Hovedbestyrelsen er af den klare opfattelse, at vi på den måde bedst muligt 
beskytter det navn og det arbejde, som Landsforeningen Autisme i dag arbejder med.  
 
Når man skifter navn, skal der også ændres på en række af de materialer, hvor navnet fremgår. Da det meste 
materiale i dag er digitalt, vil omkostningerne være begrænsende. Hovedbestyrelsen indstiller, at navnet 
udskiftes løbende i takt med at materialer fornys, herunder kredsenes materialer. Sekretariatet stiller sig til 
rådighed for at koordinere eventuelle bestillinger på produkter samt sikre det grafiske udtryk. Da logoet 
(puslespilsbrikken) bevares, vil den grafiske genkendelighed være stor, uanset at navnet er udskiftet. De samlede 
omkostninger i forbindelse med navneskiftet anslås til at være i størrelsesordenen 75-85.000 kr. inkl. udgifter til 
navneregistrering, advokatomkostninger og omkostninger i forbindelse med det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde.  
 
I det tilfælde, at repræsentantskabet stemmer nej til navneændringen, vil konsekvenserne efter 
Hovedbestyrelsens mening være tæt på uoverskuelige: 

• Vores samarbejdspartnere og omverdenen i øvrigt skal lære at skelne mellem to foreninger, der 
arbejder efter samme formål og for samme sag. Det koster unødvendig tid og mange penge at 
gennemføre en ”re-branding” ligesom risikoen for at der opstår forvirring og fejl i vores omverdens 
kommunikation med os, er overhængende. 

• Skal Landsforeningen Autisme afgive domænenavne og e-mailadresser vil det gennem lang tid skabe 
problemer med post, der ikke kommer korrekt frem og ikke mindst medlemmer, der skal lære, at deres 
forening hedder noget andet og findes på et andet domænenavn. Domænenavne er en integreret del af 
en enhver virksomheds DNA og noget, som alle værner om. 

• Sidst – men ikke mindst – vil Foreningens fokus, økonomi og arbejdsindsatser bliver fjernet FRA 
autismesagen TIL at skulle håndtere en række interne problemstillinger, som ikke gavner hverken 
medlemmer eller sagen.   

 
De samlede omkostninger målt i tid, resultater og økonomi vil med et nej til navneændringen til 
”Autismeforeningen” være så store, at Foreningens arbejde risikerer at blive sat meget alvorligt tilbage i længere 
tid. 
 
 
Hovedbestyrelsen ønsker til slut at slå fast, at samarbejdet med Autisme– og Aspergerforeningen (AAF) skal 
fortsætte og udvikles yderligere. AAF udfører et meget stort og vigtigt arbejde for især de voksne autister. 
Landsforeningen Autisme ønsker at indgå i en forpligtende dialog med AFF for at finde løsninger, der kan sikre, 
at deres arbejde får de rammer og betingelser, der medfører, at deres vigtige arbejdes kan udvikles yderligere. 
 
 
På Hovedbestyrelsens vegne 
 
 
Brian Andersen 
Formand 
 
 
Bilag 1:  Autismeforening navn, dokumentation. 


