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Snart dags för förbundsstämman 

Den 27-28 april hålls Riksförbundet Attentions stämma. Totalt kommer drygt 90 personer att 

närvara. De flesta av dessa är ombud, men därutöver deltar också förbundsstyrelsen, 

revisorerna, valberedningen och några funktionärer. Handlingarna skickades till dessa den 22 

mars. Handlingarna finns också på förbundets webbplats under Om oss/Förbundsstämma.  

I nästa nummer av Attention-Nytt berättar vi om de beslut som fattades av stämman. 

Sommarens vuxenläger fulltecknat 

Uttagningen till lägret är nu klar. Av de 32 som fått plats är 20 personer nya, dvs. de har inte 

deltagit tidigare. 3 personer står på kö om någon skulle lämna återbud. De etiska regler som 

gäller för lägerdeltagarna har förtydligats och skickats till alla som ska delta. 

 

Helg för blivande cirkelledare fullbokad 

Riksförbundet ser positivt på att fler studiecirklar startar och ordnar därför den 11-12 maj en 

introduktionshelg för blivande cirkelledare. Helgen är nu fullbokad. Deltagarna kommer från 15 

olika föreningar.  

Under helgen introduceras deltagarna till de olika studiematerialen som vi f.n. kan erbjuda.  

 Tjejgrupper 

 Föräldragrupper 

 ”Din egen berättelse” 

Vi berättar också om hur studiecirkelformen allmänt fungerar. Förhoppningen är att till hösten 

kunna starta upp ett flertal studiecirklar ute i landet i samverkan med lokala studieförbund. För att 

bli cirkelledare bör deltagarna också delta i en cirkelledarutbildning. Sådana anordnas 

regelbundet av de lokala studieförbunden. 

Medlemsavisering 

I början av mars fick alla som ännu inte har betalat medlemsavgiften en påminnelse. Någon 

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

vi har en e-postadress till. Just nu är det omkring 2 000 personer som ännu inte betalat, vilket 

innebär cirka 15 % av medlemmarna. 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 

http://www.attention-riks.se/lokalt


behöver dessa uppgifter och att det är viktigt att informera kansliet när man byter adress och 

telefonnummer. 

De som inte har betalat avgiften den 1 maj kommer att tas bort från registret. 

Dags att skicka in årsmötesrapporterna 

Det är fortfarande många föreningar som inte skickat in sina årsmöteshandlingar till kansliet. Det 

som ska skickas in är protokollet, verksamhetsberättelsen underskriven av ordinarie ledamöter, 

årsredovisningen, verksamhetsplan och föreningsuppdateringen. 

Stämma i Attention Utbildning 

Attentions utbildning höll den 21 mars bolagsstämma. Stämman konstaterade att verksamheten 

fortsatt att utvecklats. Både antalet deltagare på de öppna kurserna samt antalet 

uppdragsutbildningar har ökat jämfört med året innan. Verksamheten har även detta år bestått av 

såväl öppna utbildningar som uppdragsutbildningar.  

Totalt har det genomförts 16 öppna kurser i form av temadagar och grundkurser. Flertalet av 

utbildningsdagarna har varit fulltecknade. Temadagarna har genomförts i samarbete med flera 

lokalföreningar ute i landet, bland annat Attention Skaraborg, Attention Nacka-Värmdö, Attention 

Västerås, Attention Sundsvall-Timrå, Attention Södertälje, Attention Sollentuna, Attention 

Jämtland/Härjedalen, Attention Dalarna, Attention Linköping, och Attention Stockholm stad. 

Antalet förfrågningar och genomförda uppdragsutbildningar har också ökat från föregående år. 

Kunderna är skolor, kommuner, privata vårdföretag, behandlingshem m.fl. Attention Utbildning 

har även utbildat inom ett flertal projekt som har fått medel från Socialstyrelsen för utbildning av 

baspersonal. 

För mer information se: www.attention-utbildning.se 

Attentions Unga Vuxna-projekt 

Attentions Unga vuxna-projekt är ett treårigt projekt som startades i november 2011 med medel 

från Allmänna arvsfonden. Projektet vänder sig till unga som är 18-30 år och har ADHD. 

Projektets syfte är bland annat att ta fram en informations- och utbildningsguide för ökad 

empowerment i vardagen. Projektledare är Malena Ranch. Manus till boken/guiden har nu 

lämnats till Gothia förlag.  

Boken kommer ut i slutet av maj och kommer att kunna köpas både via Attentions webbutik och i 

bokhandeln.  

Mer att läsa 
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