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Nr 4 – 10 april 2018
Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten.

NPF-forum - lägesrapport        
Nu är det snart dags för mötesplatsen NPF-forum som i år går av stapeln den 
3-4 maj på Kistamässan. Med bara en dryg vecka kvar av anmälningstiden 
konstaterar vi att vi år kommer att ha mer än 65 utställare på plats. Till 
konferensen har hittills mer än 300 personer anmält sig, varav många från våra 
lokala föreningar. Sista anmälningsdag är den 18 april.
All information om forumet finns här 

Profilprodukter
Riksförbundet har i samarbete med företaget Medtryck tagit fram en prislista
där våra lokala föreningar kan beställa profilprodukter, se bilaga. Företaget är 
insatt i vår grafiska profil och är redo att hjälpa till med original och 
beställningar, skicka offerter osv.).
Kontaktperson är Fredrik Liljeson. Mejl: fredrik.liljeson@medtryck.com, 
Direktnummer: +46 (0) 761 76 05 04 eller växel: +46 (0) 8 30 37 00. Vilka 
produkter de har kan du se på deras webb: https://medtryck.com
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Ny AU-ledamot
Miriam Jaakola har p.g.a. sjukdom lämnat sin plats i Attentions Arbetsutskott. 
Till ny ledamot valdes Anders Noreliusson. AU:s uppgift är att tillsammans med 
kansliet bereda styrelsens ärenden på ett sådant sätt att det underlättar 
ställningstaganden samt att besluta i löpande ärenden där man inte hinner 
invänta ett styrelsemöte.

Justering normalstadgar
Normalstadgarna för lokalföreningarna har justerats så att det nu anges att den 
som väljs in i styrelsen eller till annat förtroendeuppdrag, ska ha varit medlem 
minst en månad före årsmötet.

Friends planerar för hypermusikal
Stiftelsen Friends och Hjärnfonden driver som vi skrev om i senaste 
medlemstidningen ett kunskapshöjande projekt, vars nav är en hypermusikal. 
Satsningen innefattar flera delar och riktar sig till alla barn i årskurserna F-3 
samt skolpersonal och föräldrar.
Föreställningen kommer från januari 2019 att besöka skolor i hela Sverige. 
Projektet innefattar även en webbsida med lärarhandledning, 
föräldrahandledning och en karaoke-app. Musikalen är kostnadsfri, men antalet 
föreställningar är begränsade. Är ni intresserade av att Hypermusikalen 
besöker just er skola, kontakta Erika Blix, projektkoordinator Friends, 070 – 725 
54 16, erika.blix@friends.se
Projektet har också en egen monter på NPF-forum där du kan ställa frågor 
direkt till de aktiva..

Ny på kansliet
Anna Cedervall har anställts på kansliet för att ansvara för det anhörigstöd som 
Attention bedriver. Anna nås via kansliets växel och via 
anna.cedervall@attention.se

Dags att skicka i årsmöteshandlingarna!

Våren är ju årsmötestider och som ni vet behöver vi få in era handlingar så 



snart de är klara och senast den 31:a maj. Vi har nu fått in kompletta 
handlingar från drygt 10 föreningar, stort tack för det!
De handlingar som ska lämnas in är: 

1. Årsmötesprotokoll (Underskrivet av mötesordförande, mötessekreterare, 
och justerare)

2. Protokoll från det konstituerande styrelsemötet (Underskrivet av 
mötesordförande, mötessekreterare, och justerare)

3. Verksamhetsberättelsen (Underskrivet av ordinarie ledamöter)
4. Verksamhetsplan
5. Revisionsberättelse avseende 2017, underskriven av revisor
6. Balansräkning
7. Budget
8. Resultaträkning
9. Föreningsuppdatering

10. Stadgan (Om den har blivit ändrad!)

Behöver du hjälp med något av detta, kontakta Attentions 
föreningsombudsman erdal.akbas@attention.se eller ring 08-120 488 15.
De nya krav som ställs i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) gör att det krävs 
ett underskrivet årsmötesprotokoll för att få fortsatt åtkomst till medlemsregistret 
efter den 31/5. De som automatiskt har tillgång till registret är ordförande, 
kassör och medlemsansvariga. 

Användbara tips och mallar
Obs, att förbundet har lagt ut användbara tips och mallar på webben för att 
underlätta för föreningarna när man ska planera ett årsmöte, skriva protokoll 
eller ta fram andra viktiga dokument. Du hittar dem här

Attentions om behandling av spelmissbruk och spelberoende
Attentions medlemsgrupper är överrepresenterade bland dem som riskerar att 
hamna i spelmissbruk. Därför har Attention genom åren engagerat sig i frågan. 
Nu har vi också gett synpunkter på Socialstyrelsens förslag till Kunskapsstöd 
om behandling av spelmissbruk och spelberoende riktat till hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten.
Vi har påtalat behovet av kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
hos de som möter personer med spelberoende eller spelmissbruk, eftersom 
upptäckt och stöd utifrån sin funktionsnedsättning kan vara en avgörande 
puzzelbit i att bli fri från ett missbruk, inklusive ett spelmissbruk. För god 
följsamhet och effekt av behandling, kan också möten och behandlingar 
behöva anpassas utifrån behov som finns hos personer med NPF. 



• Våra medlemmar berättar att det ofta tar lång tid innan problemen med 
spelande upptäcks och ännu längre innan man får behandling. Därför är 
vi mycket glada över att spelmissbruk hamnat på dagordningen, både 
genom den nya lagstiftningen och nu med detta kunskapsstöd, säger 
Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.

Alla våra remissvar hittar du här

Funktionsrättsguiden
Projektet Från snack till verkstad har tagit fram en webbaserad guide till stöd 
för enskilda personer med funktionsnedsättning som vill anmäla eller överklaga 
kränkningar av mänskliga rättigheter. En viktig del i guiden är en överskådlig 
presentation av rättighetsartiklarna i Funktionsrättskonventionen. Den 
innehåller också matnyttig information om hur du kan argumentera för att 
domstolar och myndigheter ska ta hänsyn till Funktionsrättskonventionen, trots 
att den inte är lag i Sverige.
https://guide.funktionsrattskonventionen.se/

Attention i debatten
Vi deltar flitigt i debatten om alla de frågor som berör våra medlemmar. Sedan 
förra nyhetsbrevet har vi medverkat i två olika debattartiklar som rör skolan. I 
den ena uppmanar vi skolledare och huvudmän att se vinsterna med att ta 
aktivt ansvar för elever med NPF och se till att rätt kunskap tillförs. 
Anpassningar gör stor skillnad
I den andra lyfter vi tillsammans med andra funktionsrättsorganisationer 
betydelsen av att stöd sätts in tidigare än i dag och framhåller betydelsen av att 
regeringens förslag om en läsa- skriva-och räknagaranti i införs i skollagen. Gör 
elevers rätt till stöd till verklighet

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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