Nr 2 – 20 februari 2018
Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Vem ska vi vända oss till på kansliet?
Med detta nummer följer en uppdaterad version av ”Lokalföreningsguiden” där vi har samlat
några vanliga frågor så att ni lättare ska kunna veta vem ni ska vända er till i olika ärenden. På
vår webb finns också mycket användbar information om våra informationsmaterial, program,
projekt, studiecirklar, utbildningar och mycket annat.

Barns röst
Barn som får vara med och påverka sin egen vård brukar känna sig mer hjälpta. Därför har
Attentions projekt ”Barns röst” tagit fram en checklista med tillhörande folder innehållande
konkreta råd och tips för att göra barn mer delaktiga i sin egen vård.
Materialet kommer att spridas via utskick mottagningar inom barnpsykiatrin, habiliteringen och
andra närliggande verksamheter med uppmaning om att beställa mer. Det kommer också att
kunna beställas via Attentions webbshop och laddas ner från vår webb.

Vårt nya medlemsregister Membercare
Som tidigare meddelats är Attentions nya medlemsregister, Membercare, i drift. Bakgrunden till
bytet var att vår tidigare leverantör inte kunde utveckla registret i enlighet med våra behov.
Membercare gör oss också rustade att möta de ökade krav som ställs i EU:s
dataskyddsförordning (GDPR) som gäller i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj
2018. Förordningen innebär ökade krav på dem som behandlar personuppgifter och stärker
rättigheten för den enskilde när det gäller personlig integritet. Förordningen lägger särskilt vikt på
hantering av lösenord och hur medlemmar kan få åtkomst och ändra den egna informationen.
De som har rätt att komma in i vårt register med automatik är ordförande, kassör och
medlemsansvarig. Behörigheten till registret avser den egna lokalföreningen och
användarrättigheterna är kopplade till det egna personliga medlemskapet. Det innebär att en
medlem som blir vald till ordförande får åtkomst till registret så fort vi på riks får kännedom om att
personen fått detta förtroende (dvs vi får ett giltigt protokoll).
Föreningen kan bestämma att någon annan ska ha åtkomst, men även där krävs ett giltigt
protokoll. Det är därför väldigt viktigt att förändringar i era lokala styrelser meddelas in till riks
kansli så att vi kan ändra behörigheten i registret.
För att leva upp till kraven har förbundsstyrelsen också beslutat att lokalföreningarna får fortsatt
åtkomst till medlemsregistret endast om underskrivna årsmöteshandlingar inkommer till

rikskansliet senast 31 maj samt att föreningarna får resterande 50 % av medlemsavgifterna när
årsmöteshandlingar inkommit.
Övergången har, som vi informerade om i ett separat mejl till alla förtroendevalda för en vecka
sedan, stött på en del tekniska hinder som kansliet lagt ner stort arbete på att lösa. Detta har varit
tidskrävande och vi har därför inte hunnit skapa tydliga instruktioner till er som ansvarar för
medlemsutskick. I avvaktan på detta hjälper vi alla som hör av sig
För den som behöver hjälp så kan man alltid kontakta medlem@attention.se eller ringa oss på
08-120 488 00.

Två nya lokalföreningar
Nu kan vi hälsa två nya lokalföreningar i Attentionfamiljen. De nya tillskotten är Attention
Globen med omnejd och Attention Mullsjö-Habo.

Sommarutbildning i Wien för unga
European Patient Forum (EPF), en europeisk paraplyorganisation för patientorganisationer,
bjuder in till en sommarkurs för unga medlemmar och medarbetare. Kursen äger rum 1-4 juli i
Wien. Fokus kommer vara på anti-diskriminering och stigma.
Ansökan till kursen kan skickas in fram till 1 mars. Ansökan och info hittar ni här: the-summertraining-course

NPF-forum där erfarenheter och idéer möts
Vi är nu i full färd med att marknadsföra NPF-forum och vill ha din hjälp att nå ut till alla dem som
borde vara där och lyssna eller ställa ut för att nå våra medlemsgrupper.
Anmälan för alla som ska betala deltagaravgift görs via länk som
på Attentions webb.

finns

Deltagare från lokalföreningarna har dessutom rätt till tre friplatser
enligt följande:
•

En företrädare bekostas helt av förbundet

•

Två företrädare har fritt inträde

Övriga styrelsemedlemmar deltar i forumet till medlemspris
Anmälan för gratisplatserna till föreningarna kommer att administreras via vårt nya
medlemsregister. Länken är på väg att färdigställas och skickas inom kort i ett separat utskick.
Obs – ni som vill bo tillsammans på Scandic Kista Tower, (1 490 kr/natt och dubbelrum 1 590
kr/natt), måste meddela detta senast den 1/3 till Jennifer Blomqvist .
All information om forumet finns samlat på vår webb http://attention.se/npfforum2018/

Funka olika-podden
Funka olika är en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. I den här podden tar man upp
allt från diagnoser och behandlingar till kommunikation och hälsa. Podden vänder sig till personer
med egen funktionsnedsättning och deras närstående.

Påminnelse dags att söka till årets sommarträff (f.d. vuxenlägret)
Den 2-7 juli är det dags för årets sommarträff för vuxna. Det blir fem dagar med föreläsningar,
utflykter, samtalsgrupper och annat spännande. Träffen kommer att hållas på folkhögskolan i

Grebbestad. Förutom dagliga föreläsningar blir det även utflykter och möjlighet att jobba med
hantverk. Deltagarantalet är begränsat till max 25 personer. Pris: 2.000 kr. Läs mer och anmäl dig
senast den 10 mars här

Vägen till arbete för unga
I slutet av januari deltog Riksförbundet Attention i arbetsmarknadsutskottets offentliga utfrågning
gällande vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning. Annica Nilsson, Attention
intressepolitiska ombudsman, framhöll behovet av öka kunskap om NPF, att stödet till
arbetsgivare behöver byggas ut samt behovet av ett mer långsiktigt stöd. Men också att frågan
också handlar om arbetsmiljö och hur den ser ut på våra arbetsplatser.
Utfrågningen filmades och du kan se den här

Barn med funktionsnedsättning mer utsatta på nätet
Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar spenderar mer tid på nätet än unga utan
diagnoser. De utsätts också oftare för mobbning, hot och sexuella inviter på nätet. För att hjälpa
dem att utnyttja nätets alla möjligheter och rusta dem med försiktighetsåtgärder har riksförbundet
Attention i samverkan med Statens medieråd tagit fram ett nytt webbverktyg: Koll på nät
Det riktar sig till unga på högstadiet och gymnasiet. Eleven får följa den fiktiva karaktären Alex
genom korta berättelser som handlar om kommunikation på sociala medier, näthat, mobbning
och sexuella kontakter och sedan ta ställning till olika situationer som kan uppstå.

Attention Play på YouTube
Attention har en egen kanal på YouTube där de filmer vi gör samlas. Där hittar du bland annat
nya filmer om arbetsmarknaden och ADHD, se länk nedan.
Attention Play - vår kanal på YouTube

Håll koll på det som händer
Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook:
Attention på Facebook
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