
 

Verksamhetsberättelse för 2021 

 

Autism- och Aspergerföreningen Jönköpings län är en av 24 distriktsföreningar inom Autism- 

och Aspergerförbundet. 

 
Målsättning 
Föreningen arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med 

autism och deras närstående genom att bland annat: 

− Sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter som 

funktionsnedsättningen medför. 

− Företräda personer med autism och deras närståendes intressen i samhället. 

− Samarbeta med myndigheter och sammanslutningar för att bereda den vård, 

utbildning, sysselsättning och det boende som på bästa sätt är anpassat till den 

enskilda individens behov och förutsättningar. 

− Verka för upprättande av och stöd för erforderliga verksamheter och boendeformer. 

− Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de kan leva 

ett bra liv. 

− Främja samarbetet med andra funktionsrättsorganisationer. 

− Verka för att kontakt skapas mellan närstående och personal. 

− I övrigt verka för att förbundets ändamål stöds och fullföljs. 

 

En viktig del i föreningens arbete är att sprida kunskap om autism i olika sammanhang. 2021 

var ett år som präglades av pandemin, bland annat var Studieförbundet Vuxenskolans 

föreläsningsserie ”Människa i fokus”, som föreningen är medarrangör i, inställd. Styrelsen är 

glada att vi trots pandemin lyckades anordna två medlemsaktiviteter, en i september och en i 

december.  

 
Styrelse 
Från och med årsmötet 2021 har styrelsen utgjorts av: 

Rickard Glittrén – ordförande  

Maria Grimstål – vice ordförande 

Inge Rigar – sekreterare  

Kassör – tjänsten köps in av Funktionsrätt Jönköpings län 

Christer Ackeby – ledamot  

Beata Vilkhed – ledamot  

Pernilla Sturesson – ledamot  

Berit Lyth – suppleant  



Åsa Lundberg – suppleant  

Jörgen Domby – suppleant  

Lotta Bergkvist – suppleant (har avgått under året) 

 
Revisor: Magnus Backstig, CRV Redovisning  

Revisorssuppleant: Vera Persson, CRV Redovisning 

 

Valberedning: Vakant 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit elva protokollförda sammanträden. Arbetsutskott 

där delar av styrelsen har sammanträtt har anordnats i samband med planering av 

medlemsaktiviteterna.  

 
Medlemmar 
Föreningen hade vid 2021 års utgång 500 medlemmar, vilket är något färre än året innan då 

medlemanatalet var 518.   

 
Intressepolitisk verksamhet 
Skolfrågor 

Skolombud har under verksamhetsåret varit Jörgen Domby. Styrelsen ser ett stort behov av att 

fortsätta arbeta för att påverka skolsituationen för elever med autism i länet. 

 

LSS-frågor 

LSS-ombud har under verksamhetsåret varit Berit Lyth. 

Styrelsen ser ett stort behov av att fortsätta bevaka LSS-området. 
 

Skrivelser 

Inga särskilda egna skrivelser har författats under 2021. Föreningen har tillsammans med 

Autism- och Aspergerförbundet fått två insändare publicerad i lokalpressen under året.  

 

Medverkan och samverkan 

Föreningen har deltagit vid Funktionsrätt Sveriges årsmöte. 

Föreningen har en representant i Länsrådet för funktionsnedsättningar. 

Föreningen har en representant i tillgänglighetsrådet i Vaggeryds kommun. 

Föreningen har deltagit i samverkansträff mellan förbundet och Studieförbundet 

Vuxenskolan.  

Föreningen har deltagit i socialpsykiatrins brukarråd i regionen.  

Föreningen har deltagit i lärande nätverk med funktionshinderrörelsen inom omställningen till 

en nära vård vid flera tillfällen under 2021. 

Föreningen har deltagit i samråd mellan funktionshinderorganisationer, regionen och 

Jönköpings kommun. 

Föreningen har deltagit i dialogmöte med regionpolitiker. 

Föreningen har en representant i styrgruppen för IT-spåret, en utbildning i Eksjö.  

Föreningen har deltagit i möte om ”nära vård” anordnat av Funktionsrätt Jönköpings län.  

 

Sociala medier 

Föreningen har en hemsida och en facebooksida. Styrelsen har marknadsfört både egna och 

andras aktiviteter på hemsidan och facebook.  

 



Representation/kompetensutveckling 
Föreningen har varit representerad vid förbundets riksmöte samt vid 

förbundsrådet. Både riksmötet och förbundsrådet genomfördes digitalt via zoom. 

Förbundsrådet var uppdelat i fyra digitala kvällsträffar med olika ämnen.  

Föreningen har varit med i utbildning i förbundets nya hemsida för föreningsadministratörer. 

Föreningen har varit med i utbildning för kassörer anordnad av förbundet.  
Föreningen har varit med i informationsträff om projekt mellan distriktsföreningen Skåne och RFSU 

Malmö. 

  

Stöd till medlemmar 
Medlemmar har under året hört av sig både till föreningens e-post och till föreningstelefonen i 

olika frågor. Ibland handlar det om skolfrågor eller frågor kopplade till LSS, då våra skol- 

respektive LSS-ombud stöttar upp. Ofta handlar det om att få prata med någon som har 

kunskap och egen erfarenhet och där kan vi som ingår i styrelsen ställa upp och vara en 

samtalspart. Många gånger kommer frågor om vart man ska vända sig för att få stöd och det 

kan vi hjälpa till med i styrelsen. Den samlade kompetensen och erfarenheten är god i 

styrelsen.  

 
Medlemsaktiviteter 
Fritid 

Då årsmötet på grund av pandemin fick hållas digitalt kunde inte den, numera 

traditionsenliga, familjeaktiviteten på Uptech i samband med årsmötet genomföras.   

 

Glädjande nog lättade restriktionerna något under hösten, vilket möjliggjorde en 

medlemsaktivitet på High Chaparall en strålande solig eftersommardag i september. Förutom 

inträde bjöds medlemmarna även på matbiljetter och fikabiljetter. På grund av pandemin 

valde styrelsen att inte boka buss utan medlemmar fick ta sig till High Chaparall på egen 

hand. Dagen var uppskattad och cirka 130 medlemmar deltog.  

 

I december anordnades ”julbio” där medlemmar fick se Karl-Bertil Jonssons julafton och 

även bjöds på popcorn och dricka. Aktiviteten anordnades i Värnamo med 16 medlemmar och 

i Jönköping med 65 medlemmar. Även denna aktivitet var uppskattad.  

 

Styrelsen har vid fyra tillfällen per år gjort brevutskick till medlemmarna med aktuell 

information och inbjudan till medlemsaktiviteterna. 

 

Autism- och Aspergerförbundet har anordnat digitala medlemsaktiviteter, till exempel digitalt 

studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet, som föreningen har marknadsfört till 

medlemmarna.  

 

Föreläsningar 

Föreläsningsserien ”Människa i fokus” har tyvärr inte kunnat genomföras på grund av 

pandemin.  

 

 

 

Styrelsen tackar för förtroendet och för det gångna året! 

 
 



Verksamhetsåret 2021 
 
Januari 
Styrelsemöte med inbjudna gäster från Studieförbundet Vuxenskolan 
 
Februari 
Styrelsemöte  

Deltagande i möte om ”nära vård” 

Deltagande i förbundets utbildning för kassörer  
 
Mars 
Årsmöte och konstituerande styrelsemöte  

 
April 
Styrelsemöte med inbjuden gäst Rasmus som presenterade verksamheten Spektra på Stråga 

Medverkan i förbundets digitala årsmöte 

Deltagande i informationsträff om projekt mellan distriktsföreningen Skåne och RFSU Malmö 

 

Maj 
Styrelsemöte  

Föreningens ordförande deltar i Funktionsrätt Jönköpings årsmöte 

Deltagande i styrgrupp i IT-spåret 

Deltagande i dialogmöte med regionens politiker 

Deltagande i utbildning i förbundets nya hemsida  
 

Juni 
Styrelsemöte  

 

Juli 
 
Augusti 
Styrelsemöte  

Deltagande i Länsrådet för funktionsnedsättning 

 
September 
Styrelsemöte  

Medlemsaktivitet på High Chaparall 

Deltagande i förbundsråd vid två tillfällen 

Deltagande i samråd mellan funktionshinderorganisationer, regionen och Jönköpings kommun  
 

Oktober 
Styrelsemöte  

Deltagande i psykiatriska kliniken i Jönköpings verksamhetsråd 

Deltagande i förbundsråd vid två tillfällen 

 

November 
Styrelsemöte  

Deltagande i träff anordnad av förbundet och Studieförbundet Vuxenskolan 

 
December 
Styrelsemöte  

Medlemsaktivitet julbio 


