LOKALFÖRENINGSGUIDE

Vem ska vi vända oss till på kansliet?

Vi har frågor som rör medlemsregistret

Vi vill beställa Attentions förbundsfolder
”För bättre villkor”

Alla frågor som rör medlemsregistret kan ni skicka
till: lena.jonsson@attention-riks.se

För att beställa förbundsfoldern går ni in på fliken
”Om oss-Vår verksamhet”. Till höger på sidan finns
en länk till beställningssidan (Porto tillkommer).

Vår lokalförening vill beställa en rollup
Hör av er till lovisa.schiller@attention-riks.se som kan
hjälpa till att ta fram ett tryckoriginal med er logga.
Bli medlem!

med
Som medlem i Riksförbundet Attention stödjer du vårt arbete för att människor
få det stöd
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bemötas med respekt och
de behöver.

Dina medlemsförmåner:
•
• årsprenumeration på tidningen
Attention
•
• tillgång till en lokalförening där du
kan träffa nya vänner och delta i
träffar, aktiviteter och samtalsgrupper

25 % rabatt på Attention Utbildnings
temadagar och utbildningar
olycksfallsförsäkring – om något
skulle hända dig under någon av
Attentions aktiviteter

Läs mer på: www.attention-riks.se
Attentions lokalföreningar (augusti 2015)
Götaland

Vi vill uppdatera våra kontaktuppgifter på
attention-riks.se och i medlemstidningen
Attention Östergötland
Attention Linköping
Attention Skaraborg
Attention Uddevalla
Attention Jönköping
Attention Borås
Attention Göteborg

Attention HalmstadHylte-Laholm
Attention FalkenbergVarberg-Kungsbacka
Attention Gotland
Attention VästervikVimmerby
Attention Kronoberg

Attention Kalmar
Attention Blekinge
Attention HelsingborgÄngelholm
Attention KristianstadHässelholm
Attention Sydöstra
Skåne

Attention Lund
Attention Malmö
Attention Trelleborg
Attention HisingenKungälv
Attention Öckerö
Attention Kungsbacka
Attention Dals-Ed

Attention Sala
Attention Stockholm
Attention Roslagen
Attention NackaVärmdö
Attention Haninge
Attention HuddingeBotkyrka-Salem

Attention KFVregionen
Attention Nynäshamn
Attention Lindesberg
Attention Eskilstuna
Attention Örebro
Attention Nyköping

Attention Karlstad
Attention SödertäljeNykvarn
Attention Sollentuna
Attention Sigtuna

Attention Örnsköldsvik
Attention Ånge
Attention SundsvallTimrå

Attention JämtlandHärjedalen
Attention Hudiksvall
Attention Gävle

Attention Vilhelmina
Attention Bollnäs

Svealand

Attention TierpÄlvkarleby
Attention EnköpingHåbo-Nätet
Attention Dalarna
Attention Uppsala
Attention Västerås

För bättre
villkor!
Vi är en intresseorganisation som arbetar för att personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli bemötta
med respekt och få det stöd de behöver. På arbetet, i skolan
och på fritiden.

Norrland

Attention LuleåBoden Norbotten
Attention Skellefteå
Attention Umeå

För att få era uppgifter uppdaterade kan ni höra av
er till: lovisa.schiller@attention-riks.se

www.attention-riks.se

Vi vill beställa medlemsrekryteringskort

Jag behöver hjälp att
boka resebiljett
Om du behöver hjälp att boka en resa i
förbundets regi kan du få hjälp av kansliet.
För att få hjälp skickar du en e-post till:
kansliet@attention-riks.se
De uppgifter som måste finnas
med i mailet är:
• Vart du ska åka
• När du ska åka
• Hur du vill resa
• Ditt namn, adress och mobilnummer
• Om din bokning gäller en SJ-resa så ange
vilken typ av biljettyp som önskas (mobilbiljett, e-biljett eller pappersbiljett)
Alla bokningar sker via mail men om detta
inte fungerar för dig ring: 08-120 488 00

Hör av er till: kansliet@attention-riks.se
(Porto tillkommer).
Ingen orkar allt. Föräldrar
har rätt till inflytande och Inget barn ska behöva
avlastning.
känna sig som ett

problem.

Vi arbetar för att anhöriga till barn med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ska bli bemötta med respekt och
Vi arbetar för att alla barn med neuropsykiatriska
få det stöd de behöver. Vi behöver bli fler för att kunna
funktionsnedsättningar ska bli bemötta med respekt
göra mer.
och få det stöd de behöver i skolan. Vi behöver bli
Läs mer på: www.attention-riks.se
fler för att kunna göra mer.

Läs mer på: www.attention-riks.se

För varje ny medlem
blir vi starkare och
kan göra mer!

Vi arbetar för att personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ska bli bemötta med respekt
och få det stöd de behöver. På arbetet, i skolan och
på fritiden. Bli medlem och gör oss starkare.
Läs mer på: www.attention-riks.se

Vi vill beställa material från webbutiken
Som lokalförening har ni 20 % rabatt på alla
produkter i Attentions webbutik. För att få rabatten
skriver ni i kassan in ordet Lokalförening i rutan
”Rabattkod”.

