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Kallelse och program för stämman
Förbundsstyrelsen har nu spikat program för förbundsstämman. Fredagen den 26 april finns det
för den som vill möjlighet till en frågestund kl. 18.30 – 20.00. Själva stämman startar lördagen
den 27 april kl. 10.30. Mötet beräknas pågå till kl. 16.45, men det finns som framgår av
programmet gott om reservtid. Söndagen den 28 april tror vi att stämman är avklarad och att vi
kan hinna med ett par föreläsningar.
Varje lokalförening har rätt till 1 ombud. Ett medlemsantal över 300 medlemmar per den 31/12
ger 2 ombud och fler än 500 medlemmar ger 3 ombud. Vad som gäller för respektive förening
framgår av bifogad lista. Anmälan av ombud gör du via nedanstående länk.
Anmälan ombud förbundsstämman
Kallelse/program och ombudslista bifogas.

OCD-konferens
Fredagen den 26 april kl. 09.30 – 16.15 arrangerar OCD-förbundet i samarbete med
Riksförbundet Attention och studieförbundet Vuxenskolan en Kunskapsdag om OCD i skolan.
Rubriken för konferensen är ”Mamma jag har blivit knäpp” efter det projekt som OCD-förbundet
bedrivit i tre år. Huvudtalare är Gail Adams som aldrig tidigare varit i Sverige, så detta är en unik
möjlighet att få ta del av en ledande forskares kunskap om OCD inom skolan, bland andra
erfarna föredragshållare. Dagen avslutas med ett panelsamtal med representanter från
Skolverket, SKL, Attention, Skolpsykologernas förening, Socialstyrelsen och unga medverkande
från filmen.
Konferensavgift 900 kr, inkl. moms, kaffe och lunch. För medlemmar i Ananke eller Attention är
avgiften 600 kr.
Programmet och anmälningslänk finns på Attentions hemsida.

Attentions vuxenläger
Årets vuxenläger hålls i år den 1- 6 juli. Som vanligt blir det en vecka fylld med föreläsningar,
utflykter och skapande aktiviteter för vuxna med egna neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Lägret anordnas liksom förra året på Grebbestads folkhögskola vid havet i Bohuslän. Priset är
oförändrat 2000 kr. Sista anmälningsdag är den 10 mars. Mer information finns i nästa nummer
av medlemstidningen, som utkommer i början av februari.

Anslutning av ny förening
Attention har fått en ny förening kallad Attention Hisingen Kungälv, som ligger strakts norr om
Göteborg. Vi hälsar föreningen välkomna och lycka till med föreningsbygget!

NPF-forum maj 2014
Förbundsstyrelsen beslutade på novembermötet att hålla nästa NPF-forum på Kistamässan,
utanför Stockholm, den 15 – 16 maj 2014. Temat är ”Få det att fungera - stöd och strategier för
personer med NPF”.
Forumet kommer som tidigare att bestå av föreläsningar, delseminarier och en hearing.
Programmet skapas i samverkan med ett antal partners varav Karolinska Institutet är en.
Utställningshallen kommer att ha plats för 75 – 80 utställare.
Mer information kommer längre fram i vår.

Unga vuxna-projektet
Projektet arbetar enligt plan, vilket innebär att man just nu skriver manus till den bok som ska
komma ut i vår. Vidare förbereds ett utskick av filmen ”Jag har ADHD” med diskussionsunderlag
samt rapporterna från den enkätundersökning man gjort till alla lokalföreningar med erbjudande
om att genomföra lokala aktiviteter i början av vårterminen 2013.

Förbundskansliet flyttar
Det hus som inrymmer vårt kansli ska rivas för att ge plats för bostäder. Därför flyttar vi den
februari till nya fräscha lokaler i slakthusområdet nära Globen. Lokalen ligger nära tvärbanans
hållplats Linde och ca 7 minuters promenad från T-bana Globen.
Den nya adressen är:
Tjurhornsgränd 6, 121 63 Johanneshov
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