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Rapport från en lyckad förbundsstämma
Omkring 85 personer - ombud, förbundsstyrelse, valberedning och revisorer samt några åhörare
– deltog i förbundsstämman den 27–28 april på hotell Scandic Alvik i Stockholm. Diskussionerna
var livliga och bra diskussioner ledde fram till en gedigen plattform att stå på för den nyvalda
förbundsstyrelsen.
Nedan följer ett sammandrag av de viktigaste besluten:
Stämman startade med att verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för den
gångna två-årsperioden godkändes samt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Tre motioner hade inkommit till stämman.
•

Motion nr 1 om behovet av fortsatta Vuxenläger – bifölls, vilket innebär att sådana läger
kommer att ordnas både i år och nästa år.

•

Motion nr 2 om ersättning till ledamöter i brukarråd – beslutades att vi ska arbeta vidare
med frågan via NSPH, som driver samma krav.

•

Motion nr 3 om Attentions alkoholpolicy – principen om alkoholfri representation tillämpas
redan, vilket bör skrivas in i förbundets etiska riktlinjer.

Stämman ställde sig bakom ett intressepolitiskt uttalande med krav på likvärdig vård över hela
Sverige för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hela uttalandet ligger som
nyhet på förbundets webbplats.
Därefter beslutade stämman att medlemsavgiften ska vara oförändrad. Vidare godkändes
förslaget till verksamhetsplan med vissa kompletteringar och budgeten. Stämman avslutades
med val. En ny förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer valdes i enlighet med det förslag som
valberedningen lade fram. Vidare beslutade stämman att välja nya ekonomiska revisorer och om
omval av valberedningen.
Mer information finner du här

Attention svarar på remiss
Attention har svarat på en remiss om hur utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och
distansundervisning kan förbättras. Utredningen gäller de barn och unga som blir
omhändertagna enligt Lagen om vård av unga (LVU) eller som hamnar på SiS-institution av
andra skäl. Den har också berört de barn och unga som får undervisning på distans.
Riksförbundet Attention har läst utredningen och kommenterat förslagen utifrån våra synpunkter.
Attention påpekar i svaret att vi ser en risk med att skolan frånhänder sig sitt ansvar genom att
under hela grundskolan missköta sitt uppdrag och sedan låta undervisningen ske på distans med
motiveringen att eleven har psykosociala problem. De flesta psykosociala problemen ligger i
skolans dåliga bemötande av eleven, inte hos eleven själv. Attention skriver i yttrandet att varje

hemmasittande elev som inte får tillgång till skolsystemet på grund av skolans okunskap är en
tragedi.
Svaret i sin helhet kommer inom kort att finnas på förbundets webbplats.

Sista chansen att anmäla sig till Visa Vägar
Missa inte NSPH:s konferens den 22 maj om brukarinflytande. Visa Vägar äger rum i ABF-huset i
Stockholm och genomförs i samarbete med PRIO-samordningen, Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), Socialstyrelsen, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och kampanjen
Hjärnkoll.
Konferensen vänder sig till medlemmar i organisationer för patienter, brukare och anhöriga samt
till politiker och yrkesverksamma med intresse för frågan. Kvällen innan, dvs. den 21 maj,
arrangerar vi en kulturkväll med fri entré i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Medverkande
är Ambassadörer i Hjärnkoll som framför sång, musik och dikter. Sista anmälningsdag är 10 maj.
Direkt till anmälningsformuläret
Ta del av hela programmet

Mångfald och företagande på Kulturhuset 23/9
Riksförbundet Attention ordnar i höst tillsammans med Misa ett evenemang kallat ”Mångfald och
företagande” på Kulturhuset i Stockholm den 23 september. Temat är Bryta fördomar – se
möjligheter.
Med nya ögon och ett öppet sinne samlar vi näringsliv, politiker, entreprenörer och personer med
funktionsnedsättning under samma tak för att tillsammans inspireras och upptäcka fördelarna
med mångfald och inkludering.
Evenemanget öppnar kl. 12.00 och håller på till kl. 17.00. Det är gratis att ställa ut.
Anmälningslänk kommer att finnas på Misas hemsida inom kort.
För mer information och kontakt mejla ingela.halvarsson@attention-riks.se Du kan också ringa
Attentions kansli på tfn 08-709 22 60.
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