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Föräldraenkäten 

I början av detta år genomfördes en enkätundersökning riktad till föräldrar till barn som har fått 

diagnosen Aspergers syndrom, högfungerande autism eller autismspektrumstörning. Syftet med 

enkäten var att få en bild av hur man som förälder upplever stödet kring sin familj, hur man 

själv påverkas av ett föräldraskap som ofta är extra utmanande och vilket slags stöd som 

behövs. 

Resultatet som inom kort presenteras på Attentions webbplats och i medlemstidningen visar 

att familjerna ofta lever under stor stress och att ett bättre stöd behövs. 

 

Hög tid att anmäla er föreningsrepresentant till NPF-forum 

Nu är nästan alla utställningsmontrar bokade och konferensanmälningarna börjar droppa in. 

Observera att den representant från föreningen som förbundet betalar resa, hotellrum (vid behov) 

och konferensavgift för, ska vara anmäld senast den 31 mars. Därefter stängs länken ned. 

Anmälan föreningsrepresentant NPF-forum 

Årets ljuspris till Hjärnkollambassadörerna 

Attentions ljuspris kommer i år att gå till ambassadörerna i kampanjen Hjärnkoll för arbetet med 

att sprida kunskap och förbättra allmänhetens attityder kring psykisk ohälsa och 

funktionsnedsättning. Ambassadörerna har med sina berättelser och sitt engagemang bidragit till 

att slå hål på myterna och motverkat fördomar. Utvärderingar visar att möjligheten att själv få 

träffa och lyssna på en person som har egen erfarenhet av en psykiatrisk funktionsnedsättning, 

antingen via en egen diagnos eller som anhörig, har visat sig vara avgörande för att förändra 

attityderna till psykisk ohälsa. Hjärnkoll har utbildat 350 ambassadörer som utifrån sina egna 

erfarenhete föreläser, medverkar i utbildningar och deltar aktivt i samhällsdebatten.  

Priset delas ut vid NPF-forum den 16 maj kl. 13.00 där vi får se en bit av föreställningen ”Nu blev 

det knas”. Utdelare är 2012 års mottagare, Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler. 

Vi hjälps åt att behålla medlemmarna! 

I slutet av mars får alla som ännu inte har betalat medlemsavgiften en påminnelse. Någon 

ytterligare påminnelseavi kommer inte att skickas ut per post, men vi kommer också att mejla alla 

som vi har en e-postadress till.  

http://www.attention-riks.se/lokalt
http://www.attention-riks.se/form/view.php?id=156


För att kunna arbeta effektivt med medlemskontakter är det viktigt att vi får in både e-post och 
mobilnummer. Hjälp oss att informera medlemmarna att vi behöver dessa uppgifter och att det är 
viktigt att informera kansliet när man byter adress och telefonnummer. De som inte har betalat 
avgiften den 12 maj kommer att tas bort från registret. 

Dags för anmälan till årets vuxenläger 

2014 års vuxenläger för personer med egen funktionsnedsättning kommer att hållas på 

Grebbestad folkhögskolan vecka 27. Grebbestad ligger vid havet i Bohuslän. Deltagarna kommer 

på måndagen den 30 juni och reser hem lördagen den 5 juli. Lägret blandar utflykter, fysisk 

aktivitet, föreläsningar, hantverk och kvällsaktiviteter. 

Anmälan Vuxenläger 2014 

 

 

Det finns plats för 32 personer och lägerledningen vill gärna få er hjälp att få med fler deltagare 

från mellersta och norra Sverige. Priset är oförändrat 2000 kr. Anmälningsavgift: 500 kr ska vara 

inbetald senast den 2 maj. Sista anmälningsdag är den 15 april. För mer information kontakta 

kansliet 08-120 488 00 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2013 

Förbundsstyrelsen har nu fastställt 2013 års verksamhetsberättelse, årsredovisning och bokslut. 

De har nu granskats och godkänts av revisorerna. Verksamhetsberättelsen bifogas detta 

nummer av Attention-Nytt.  

Enligt våra stadgar gäller att år utan förbundsstämma så anses dokumenten antagna när 

revisorerna godkänt dem och rekommenderar att ge styrelsen ansvarsfrihet. Verksamheten och 

styrelsens ansvarsfrihet behandlas dock formellt vid nästa ordinarie stämma, som äger rum den 

27-28 april 2013, för mandatperioden i dess helhet. 

Årsmötestider och rapporteringsdags 

Kom ihåg att skicka era årsmöteshandlingar till kansliet. Det som ska skickas in är protokollet, 

verksamhetsberättelsen underskriven av ordinarie ledamöter, årsredovisningen, 

verksamhetsplan och föreningsuppdateringen. 

Mer att läsa 

Kalendarium 2014 
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