København 13. maj 2016

Indkaldelse til ABAforeningens generalforsamling 2017
Alle medlemmer af ABAforeningen indkaldes hermed til den årlige generalforsamling.
Tid:

Lørdag den 10. juni 2016 kl. 16:00 – 17:30

Sted:

HF-Centret Efterslægten, Efterslægtsvej 1, 2400 København NV

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning v/ formand Peter Westh
4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2015 og 2016
Beretning og regnskab sendes ud på mail og offentliggøres online 14. dage før
generalforsamlingen, altså lørdag den 27. maj.
5. Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen stiller forslag om at konsekvensrette en række formuleringer i foreningens
vedtægter. Se bilag nedenfor.
6. Afstemning om Etiske retningslinjer for ABA
Der er blevet udarbejdet et dokument med etiske retningslinjer for ABA. Bestyrelsen indstiller
til generalforsamlingen, at disse retningslinjer tiltrædes, så de fremover vil være foreningens
officielle holdning til de spørgsmål, dokumentet omhandler.
Dokumentet har for nylig været i høring, og de indkomne rettelser og forslag er ved at blive
indarbejdet. Det endelige forslag vil blive sendt ud 27. maj.
7. Forslag om permanentgørelse af socialrådgiver-ordning
Bestyrelsen indstiller at den forsøgsordning, der har kørt i Aarhus kommune februar-juni 2017,
permanentgøres og gøres landsdækkende. Ordningen vil give alle medlemmer adgang til
professionel socialrådgiverbistand i forbindelse med ankesager, ansøgninger etc. til en meget
billig penge. Der er flere mulige modeller for finansiering, herunder en kontingentforøgelse.
Nærmere beskrivelse af forslaget udsendes 27. maj.
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8. Behandling af indkomne forslag
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 27. maj (men meget
gerne før). Dog var fristen for forslag til vedtægtsændringer dags dato (13. maj).
9. Fastlæggelse af kontingent
10. Valg af formand
Peter Westh er på valg, og er villig til genvalg. Formanden vælges for to år ad gangen.
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år.
Suppleanter vælger for ét år ad gangen. Der er aktuelt én suppleant, det ville være godt med
to:
Vi vil meget gerne opfordre alle, der kunne tænke sig det, til at stille op. Hvis du har spørgsmål om
hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, er du mere end velkommen til at kontakte Peter på
formand@abaforeningen.dk eller tlf. 40 53 47 99.
12. Valg af revisorer
13. Eventuelt
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Bilag: Forslag til vedtægtsændringer
Følgende ændringsforslag er en konsekvens af det nye ”slogan” der blev lanceret sidste år, og som
mødte bred opbakning. I sidste års beretning motiverede vi ændringen på følgende måde:
At fjerne ordet ”behandling” er nok kontroversielt, men det er bestyrelsens opfattelse er det leder til for
mange misforståelser. For mange signalerer ”behandling” en medicinsk tilgang til autisme, der tager sigte
på helbredelse. Dette tjener til at bekræfte nogle af de fordomme, vi fortsat kæmper med, og giver
anledning til dybest set meningsløse diskussioner. Ordet ”behandling” lægger endvidere op til at ABA hører
hjemme i dagbehandlingstilbud og behandlingsskoler, og det er ikke det, der er realiteten. Endelig
praktiseres ABA i dag på en række forskellige måder og forskellige intensitetsgrader, hvoraf kun de mest
intensive nok rettelig kan karakteriseres som ”behandling”. ”Indsats” er et bredere, mere neutralt ord,
svarende til det engelske ”intervention”. Vi ønsker ikke hermed at signalere en ny og anderledes opfattelse
af ABA, men blot at kommunikere på en mere hensigtsmæssig måde.
Dette gælder i og for sig også præpositionen ”af”. Ret beset er præpositionen i udtrykket ”behandling AF
børn med autisme” en simpel angivelse af, hvem behandlingen sigter på at hjælpe, men den rummer nogle
uheldige tolkningsmuligheder. Som hovedregel tager ”behandling” ikke personer, men sygdomstilstande
som genstand – som i ”behandling af mavesår” eller ”behandling af diabetes”. I disse og andre
sammenhænge er verbets genstand passiv og umælende – hvilket er et billede af vores børn, som heldigvis
er falsk, men også er moralsk tvivlsomt. ”Indsats FOR” udtrykker langt klarere, hvad målene med ABA er, og
på hvis vegne vi sætter dem. Det gør ikke vores børn til passive objekter, men til samarbejdspartnere og
individer med udviklingspotentiale.
Nuværende formulering

Ny formulering

§ 1. Navn og hjemsted

§ 1. Navn og hjemsted

stk. 1. Foreningens navn er »ABA-foreningen«,
med undertitlen »Landsforeningen for høj-intensiv
pædagogisk behandling af børn med autisme
baseret på anvendt adfærdsanalyse«.
På engelsk: Danish ABA Association - National
Association for Intensive Behavioral Intervention for
Children with Autism.

stk. 1. Foreningens navn er »ABA-foreningen«,
med undertitlen »Landsforeningen for intensiv
pædagogisk indsats for børn med autisme baseret
på anvendt adfærdsanalyse«.
På engelsk: Danish ABA Association - National
Association for Intensive Behavioral Intervention for
Children with Autism.

§ 2. Formål
stk. 1 Foreningens formål er at arbejde for
optimale og videnskabeligt dokumenterede
behandlingsformer for børn med autisme. Autisme
defineres bredt og dækker over diagnoser inden for

§ 2. Formål
stk. 1 Foreningens formål er at arbejde for
optimal og videnskabeligt dokumenteret
intervention for børn med autisme. Autisme
defineres bredt og dækker over diagnoser inden for
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hele det autistiske spektrum.

hele det autistiske spektrum.

stk. 2

stk. 2

Foreningen skal desuden

Foreningen skal desuden

•

synliggøre og informere om anvendt
adfærdsanalyse som behandlingsform for
autisme over for forældre, fagfolk og
myndigheder,

•

synliggøre og informere om anvendt
adfærdsanalyse som autismeintervention
over for forældre, fagfolk og myndigheder,

•

medvirke til indsamling og formidling af
internationale og nationale erfaringer med
anvendt adfærdsanalyse som
behandlingsform for børn med autisme,

•

medvirke til indsamling og formidling af
internationale og nationale erfaringer med
adfærdsanalytisk intervention for børn med
autisme,

•

repræsentere forældre og pårørende, over
for myndigheder, serviceudbydere og
fagfolk,

•

repræsentere forældre og pårørende, over
for myndigheder, serviceudbydere og
fagfolk,

•

deltage i det nationale og det internationale
arbejde om anvendt adfærdsanalyse som
behandlingsform for børn med autisme.

•

deltage i det nationale og det internationale
arbejde om anvendt adfærdsanalyse som
intervention for børn med autisme.

§ 3. Medlemmer
stk. 1 Som medlemmer kan optages såvel
enkeltpersoner som familier, institutioner, firmaer
og selskaber, der ønsker at støtte anvendt
adfærdsanalyse som behandlingsform for børn med
autisme, og som kan tilslutte sig foreningens
vedtægter og værdigrundlag.

§ 3. Medlemmer
stk. 1 Som medlemmer kan optages såvel
enkeltpersoner som familier, institutioner, firmaer
og selskaber, der ønsker at støtte anvendt
adfærdsanalyse som intervention for børn med
autisme, og som kan tilslutte sig foreningens
vedtægter og værdigrundlag.

Foreningens vedtægter kan læses i deres helhed på http://www.abaforeningen.dk/abaforeningen/Om-ABA-foreningen/Vedtaegter
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