
Ny autist-förening (och autist-läger) 

Som beskrivits i annat dokument (länk på: autist.se) kommer jag 
arrangera ett autist-läger i Vadstena sommaren 2021 (#ALIV2021) 

Nu har jag bokat logi och samlingslokal genom min enskilda firma 
(Andet utbildning och förlag). Men denna bokning hoppas jag kunna 
flytta över på en ny allmännyttig ideell förening för autister i Sverige. 

Fördelar med att ordna genom förening (i.st.f. enskild firma): 

 Vi behöver inte lägga moms på deltagaravgifterna. (=mindre dyrt) 

 Förening kan ta emot donationer för sommarlägren. (=mindre dyrt) 

 Vi behöver en autist-förening, och ALIV passar utmärkt med det. 

 Förening som arrangör känns bättre för vissa, och lättare att få PR. 

 Med förening blir lägret inte engångshändelse, som hänger på mig. 

Tidsschema. Processen för att starta förening måste dras igång nu i så fall.  
Vi kan inte vänta på bättre coronaläge. För det är många steg som måste 
göras i viss ordning efter varandra: Organisera och utlysa konstituerande 
möte, rekrytera förtroendevalda och ett par mötesdeltagare till, genomföra 
möte, skriva protokoll, registrera hos Skatteverket och godkännas som 
ideell förening (kan ta några försök), sen öppna bankkonto. Först sen kan 
föreningen ta emot läger-anmälningar. 

Det finns väldigt många tankar om en ny autistförening, men det får vi 
prata om senare. Annars blir det för mycket nu. I detta dokument väljer 
jag att enbart fokusera på vad som behövs för att kunna grunda en 
förening så att den kan arrangera Autist-lägret i Vadstena 2021. 

Om ALIV2021 kan ordnas genom ny förening med mig i, så donerar jag 
25 000 kr privat i engångshändelse (för att jag varit i autistvärlden 25 år 
sommaren 2021), samt blir personlig garant för ev. förlust (för lägerkost-
nader som jag bestämt eller godkänt.) Alltså ingen risk för föreningen. 

Konstituerande mötet är tänkt att bli onsdag 6/1 2021 em i Göteborg. 
Därefter första (effektiva, snabba) styrelsemötet, efter en kort paus. 
(Vi kan inte invänta bra coronaläge. Det blir max 8–9 i lokalen. Och den 
som är extra riskutsatt eller ej vill resa till Göteborg, kan inte delta IRL.  
Man kan stå till förfogande som förtroendevald utan att delta på mötet. 
Vi skall försöka ordna så man kan lyssna och rösta via Zoom, men det 
hänger på att annan ansvarar för teknik, och att det inte krånglar mycket. 

Målet är att ha stadgar samt komplett förslag på förtroendevalda (inkl. 
poster) klart innan 6/1 och att det skall gå genom utan ändringar. 
Mycket mer om föreningen skall vi diskutera sen. Men inte 6/1. 

Nu behöver jag hjälp från autister med för att kunna starta en Autist-
förening som Autist-lägret 2021 och sen mer kan arrangeras genom. 

Autister som kan ställa upp som förslag på förtroendevalda på 1 eller 2 år! 
Vi behöver ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, ev. vice 
sekreterare, och 2–3 övriga ledamöter. (Sju i styrelsen är lagom, men vi 
startar föreningen även med lite färre.) Dessutom behövs 1–2 suppleanter, 
1–2 revisorer och 1–2 till valberedning (för årsmöte 2022). Bara autister. 
Dels får ni jättegärna e-posta mig och säga vilken/vilka roller ni kan ta, 
samt om ni vill delta på mötet 6/1! Eller e-posta för att prata eller fråga. 
(Föreslå inte andra för mig, de får maila mig själva ifall de ställer upp.) 
Dels kommer jag e-posta några direkt, och fråga om de vill medverka. 

Torbjörn Andersson, tor@aspi.se (Den adressen använder jag till allt.) 
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