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Rapport från Ordförandeseminariet
Attentions har just haft årets stora föreningskonferens. Denna gång samlades 125 aktiva i
Borlänge. På programmet stod bland annat en redovisning av Riksförbundets arbete,
intressepolitik, tips på förbättringar av det lokala arbetet samt erfarenhetsutbyte mellan
föreningarna. Attentions projekt berättade om sitt arbeta i varsitt seminarium. De PP-bilder som
visades skickades per mejl till deltagarna före mötet.
Valberedningen deltog också på mötet och delade ut material om sitt arbete och hur det går till
att nominera till förbundsstyrelsen och andra uppdrag. Informationen finns också på hemsidan se
Information om valberedningens arbete
Utvärderingen gav seminariet ett högt betyg, inte minst det varma välkomnande av Attention
Dalarna. Tips på förbättringar tas med i planeringen av nästa möte som äger rum i Malmö den 3 4 oktober 2015.

Vi vill bli fler
Nu är det extra förmånligt att bli Attentionmedlem. Den som blir medlem och betalar sig avgift nu
blir medlem hela nästa år. Hjälp oss bli fler! Gå in på vår Facebooksida och dela våra
medlemsbilder. Då är du med i utlottningen av valfritt smycke från vår webbutik.
https://www.facebook.com/AttentionRiks
Fler kan göra mer, alla behövs och kan bidra!

Min skola-projektets elevenkät
Riksförbundet Attention genomför med start denna vecka en skolenkät som en del av projektet
”Min skola”. Den riktar sig till elever med NPF på högstadiet och gymnasiet, och syftar till att ta
reda på hur eleverna själva upplever skolan. Enkäten är en viktig del av projektet, där vi lyfter
fram elevernas egen röst. Så vi hoppas på stort gensvar – vi väntar med spänning på resultatet.
Enkäten finns här. Hjälp oss sprida den vidare till de elever med NPF som du är har kontakt med!
Enkäten ligger ute t.o.m. 19 oktober.

Föreningsinriktade aktiviteter
 Anhörigstöd, den 8-9/11, Scandic Alvik. Helgen är fullbokad.
 Ungdomsverksamhet, den 22-23/11, Scandic Alvik. För föreningar som bedriver eller är på
väg att starta ungdomsverksamhet. Anmälan till helg för ungdomsverksamhet
 Besöksverksamhet inom Kriminalvården, inspirationshelg 6 - 7 december, Scandic Alvik för
föreningar som bedriver eller är på väg att starta besöksverksamhet. Anmälan till helg för
besöksverksamhet
Vill du veta mer om någon av dessa helger, kontakta Nina Norén (anhörighelgen) 08-120 488 00
eller Madelene Larsson Wollnik attentionhisingenkungalv@gmail.com eller telefon 070-3868676
(ungdoms- och besöksverksamhet).

Inspirationsdag om anhörigstöd
Den 7 november ordnar NSPH ännu en inspirationsdag om anhörigstöd. Även denna konferens
hålls på Scandic Alvik i Stockholm. Dagen är kostnadsfri för dem som deltar i Attentions egen
anhörighelg.
Anmälan till inspirationsdag 7 november

På gång
Kunskapsguiden, som drivs av Socialstyrelsen i samarbete med SKL, och andra
vårdmyndigheter, har den 28 oktober premiär för en ny sida med samordnad adhd-information.
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