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Påminnelse – anmälan till stämman
Du har väl inte glömt att anmäla dig till stämman? Plats för stämman är Hotell Scandic Alvik i
Stockholm. Sista anmälningsdag är den 13 mars, därefter tas inga anmälningar emot!
Mötet inleds fredagen den 24 april med en frågestund kl. 18.30 – 20.00. Själva stämman startar
lördagen den 25 april kl. 10.15. Mötet beräknas pågå som längst till kl.18.00. Kl. 19.30 avnjuter vi
den sedvanliga middagen för ombuden. Söndagen den 26 april har vi lagt in ett par föreläsningar.
Handlingarna till mötet postas den 20 mars.
Anmälan ombud till stämman

Nya material
Egen styrka-projektet
Sedan hösten 2013 bedriver Attention ett 3-årigt föräldrastödsprojekt kallat Egen styrka. Projektet
ska identifiera de specifika svårigheter som föräldrar till barn med Aspergers syndrom upplever.
Syftet med projektet är att med hjälp av nya nätverk, utbildningsinsatser och informationsmaterial
inspirera till strategier för att motverka utbrändhet och stress hos föräldrar.
Projektet har nu gett ut två skrifter. En av dem har titeln Samhällsguide och beskriver de lagar
som styr det stöd och den hjälp som föräldrar till barn med Asperger har möjlighet att ansöka om.
Olika instanser har ansvar för olika insatser och det kan upplevas som svårt att hålla kontakten
med alla olika aktörer. I skriften får du en översikt på de viktigaste lagar som du som förälder bör
känna till.
Den andra skriften heter ”Vad är Aspergers syndrom” och ger grundläggande kunskap om vad
Aspergers syndrom är och hur funktionsnedsättningen kan ta sig uttryck. Den ger också tips på
hur man som anhörig eller inom profession kan agera för att underlätta för den som har
Aspergers syndrom. Ofta handlar det om små anpassningar som gör stor skillnad.

Körkortskoll
Attentions projekt Körkortskoll som inleddes för ett par år sedan har som mål att göra det lättare
för personer med NPF att ta körkort. På projektets hemsida informerar vi bland annat om vilka
körskolor som erbjuder anpassad utbildning.
Förbundet har sökt medel från Trafikverket för att få möjlighet att fortsätta satsningen och då
göra en webbanpassad utbildning. Besked hur det går med detta väntas under våren.
För att öka kunskapen om NPF hos fler av landets körskolor har Attention gett ut en skrift med
samma namn som projektet.

Alla de nya materialen finns till försäljning i Attentions webbutik. Vi kommer också att skicka 5 ex.
av vardera till varje lokalförening.

Ny förening - Attention Sigtuna
Nu kan vi hälsa ännu en förening välkommen i Attentionfamiljen. På senaste styrelsemötet
beslutade förbundsstyrelsen att ansluta Attention Sigtuna, som blir den nionde föreningen i
Stockholms län.

Lokalföreningarnas årsmöten
Under februari och mars har de flesta av våra lokala föreningar årsmöten. Så snart ni har fått
årsmötesprotokollet påskrivet och justerat så ska de skickas till förbundskansliet. Handlingarna
måste finnas tillgängliga här i samband med den revison som ligger till grund för vår ansökan om
statsbidrag.
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