Nr 3 – 13 mars 2018
Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Attention representerat i Funktionsrätt Sverige
På Funktionsrätts Sveriges extrakongress den 8 mars valdes Elisabeth Wallenius till ny
ordförande efter Lars Ohly och Attentions vice ordförande Eric Donell valdes in som ny ledamot.
Eric har ett stort engagemang för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter och ser det
som en styrka att Attention är en del i en paraplyorganisation med 41 medlemsorganisationer där
alla har liknande påverkansintressen. Läs med här

NPF-forum – hög tid att anmäla sig
Du vet väl att varje lokalförening har tre friplatser till Attentions eget forum? För en representant
betalar vi även resa och hotell.
Forumet har både många intressanta utställare och ett gediget seminarieprogram där viktiga
nyheter från forskning och utvecklingsarbete förmedlar aktuell information. All
information om forumet finns samlat på vår webb
http://attention.se/npfforum2018/
Anmälan görs via två olika länkar:

Betalande konferensdeltagare (medlemmar och övriga) >>
Styrelsemedlemmar från lokalföreningar som beviljats gratis inträde >>
Obs – ni som vill bo tillsammans på Scandic Kista Tower, (1 490 kr/natt och dubbelrum 1 590
kr/natt), måste meddela detta snarast till Jennifer Blomqvist .

Attentions informationsmaterial om körkortsintyg
Att skaffa läkarintyg för personer med NPF-diagnos som vill ta körkort är ofta förenat med en del
krångel och kan bli dyrt. För att underlätta för samtliga, har Attention här tagit fram information om
vem som kan skriva intyg, vad som ska intygas och hur många intyg som behöver lämnas in.
Intygen motiveras med att våra diagnoser kan innebära nedsättningar av funktioner som påverkar
bilkörningen, som exempelvis uppmärksamhet eller förmåga att göra många saker på en och
samma gång. Vi har samlat all information som gäller för körkortsintyg och den mall som läkarna
bör använda på vår webbplats, se http://attention.se/korkort/
Där finns också lista på alla de körskolor som uppgett att de har anpassad undervisning för och
erfarenhet av att undervisa personer med ADHD och Asperger, se mer här

Attention planerar för föräldraprojekt
Attention har fått medel för att starta ett 3-årigt projekt vars mål är att stärka föräldrar med egen
neuropsykiatrisk diagnos i deras föräldraskap och i deras möten med socialtjänsten. Projektet är

tänkt att stärka de berörda medlemmarna genom att lyfta deras röster, visa hur man kan använda
sina egna erfarenheter för att skapa positiva förändringar, informera om deras rättigheter och ta
fram verktyg som ger förutsättningar för bra möten och ökade möjligheter att föra sin egen talan.
Mer information kommer när projektet väl har startat.

Föreningspaket
Nu kan ni återigen beställa föreningspaketet med material från Attention. Vad som
ingår i paketet framgår av bifogad lista. Beställningar av föreningspaket ska göras
skriftligen med uppgift om namn, adress, telefonnummer och e-post till mottagaren.
Porto tillkommer! Paketet levereras till närmaste utlämningsställe.
Vänligen kontakta Erdal Akbas, vår föreningsombudsman och om ni har några frågor,
erdal.akbas@attention.se

Attention i debatten
Vi deltar flitigt i debatten om alla de frågor som berör våra medlemmar. Bara den senaste
månaden har vi skrivit debattartiklar om exempelvis lärarutbildningen, elevhälsan och idrotten. Ett
bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av vår Facebook-sida:
Attention på Facebook

Idrotten stöter bort barn med NPF
Höga krav inom idrotten stöter bort barn med osynlig funktionsnedsättning. Men med bättre
utbildade idrottsledare kan dessa barn även få känna glädjen och lusten att idrotta, skrev vi i en
debattartikel i Göteborgsposten, läs hela texten här. Den utbildning vi tagit fram tillsammans med
SISU idrottsutbildarna är ett bra verktyg för att skapa förändring: idrottföralla/utbildning

Spridningskonferenser Attentions projekt
Två av Attentions projekt går mot sitt slut. För att nå ut med allt som projekten producerat ordnar
de kostnadsfria spridningskonferenser på olika ställen i landet.
ADHD på jobbet konferenser äger rum under april; den 17 i Borlänge, den 19 i Jönköping och
den 27 i Stockholm. Barns röst konferenser äger rum i Falun den 11 april samt i Skåne under
vecka 24 (juni). Mer information och en inbjudan kommer till de berörda föreningarna inom kort.

Nyvald ordförande, valberedare eller kassör?
På riksförbundets hemsida har vi samlat massor med information för dig som är ny som aktiv i
någon av våra föreningar. Här hittar du exempelvis:






Hur går ett årsmöte till?
Vem gör vad i styrelsen
Skriva protokoll
Valberedning
Och mycket mer

Är det något du saknar, kontakta gärna vårt kansli.

Tjurhornsgränd 6, 121 63 Johanneshov. Tel: 08-120 488 00. www.attention-riks.se

