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Årets Ordförandeseminarium I Borlänge 

Årets Ordförandeseminarium äger som tidigare sagts rum i Borlänge den 4-5 oktober. 

Programmet består av en blandning av information från förbundet och föreningarna. Val- 

beredningen kommer också att informera om det arbete man har att göra inför förbundsstämman 

den 25-26 april 2015. Nästa års Ordförandeseminarium kommer att hållas i Malmö. 

Ordförandeseminariet den 4-5 oktober 

Vi vill bli fler - dags att värva medlemmar 

Attention arbetar för att människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras 

anhöriga ska få den hjälp och det stöd de behöver. Genom ökad kunskap motarbetar vi fördomar 

och lyfter fram möjligheter. För att kunna sätta ännu mer kraft bakom orden behöver vi bli fler.  

Just nu är det extra bra att göra en satsning på medlemsrekrytering. Nya medlemmar som 

betalar sin avgift efter den 30/9 blir automatiskt medlemmar även nästa år. Det är enkelt att bli 

medlem, anmälan görs via webben: 

http://attention-riks.se/bli-medlem/ 

Fler kan göra mer, alla behövs och kan bidra! 

Inbjudan en utbildning med fokus på lokalt anhörigstöd! 

Den 8-9/11 träffas vi på Scandic i Alvik för en späckad helg med olika spännande föreläsare. 

Helgen vänder sig till föreningar som har eller planerar att starta anhöriggrupper eller cirklar.  

Projektledaren Cecilia Brusewitz berättar om sitt föräldraprojekt ”Egen Styrka”. Stresspsykologen 

Bella Stensnäs föreläser om vilka risk- respektive friskfaktorer man bör uppmärksamma i det 

stressade NPF-föräldraskapet. Anders Pettersson från Brunnsvik Folkhögskola sätter fokus på 

ledaren i cirklarna och pratar om samtalsmetod och ledarskap. Detta varvat med deltagarnas 

egna diskussioner gör detta till en spännande helg ni inte vill missa.  

Anmälan helg om anhörigstöd 

Inspirationsdag om anhörigstöd 

Den 7 november ordnar NSPH ännu en inspirationsdag om anhörigstöd. Även denna konferens 

hålls på Scandic Alvik i Stockholm. Dagen är kostnadsfri för dem som deltar i Attentions egen 

anhörighelg. 

Anmälan till inspirationsdag 7 november 

Stadgar och etiska riktlinjer 

Den 25 – 26 april 2015 hålls Riksförbundets nästa stämma. Där ska bland annat 

förbundsstyrelsens förslag till justeringar av stadgarna och de etiska riktlinjerna behandlas, se 
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bilagor. Inför detta vill vi redan innan förslaget fastställs få in synpunkter från lokalföreningarna. 

Förslag och synpunkter behöver vi få in senast den 24 oktober. 

Läger för barn och unga med Tourette 

I maj ordnade Attention för första gången ett läger för barn och unga med Tourette. Lägret hölls 

på Eda lägergård utanför Uppsala och var ett initiativ från Attentions Tourettegrupp. Alla 

deltagare hade en sak gemensamt, de hade någon med Tourettes syndrom i familjen. 

Ungdomarna var mellan 10-17 år. Utvärderingen visade att deltagarna var väldigt positiva. De 

återkommande ledorden var frihet, kunskap och gemenskap. Vidare önskade sig deltagarna att 

det ordnas fler läger.  

Ny förening - Attention Bollnäs 

Nu kan vi hälsa ännu en förening välkommen i Attentionfamiljen. På senaste styrelsemötet 

beslutades att ansluta Attention Bollnäs, som blir den tredje föreningen i Gävleborgs län.  

Mångfald och företagande den 10 november 

Riksförbundet Attention ordnar den 10 november tillsammans med Misa och Myrorna ett 

evenemang kallat ”Mångfald och företagande” på Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Temat 

är att 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. 16.30. Det är gratis att ställa ut. Läs mer och 

anmäl dig här 

På gång 

Under denna vecka fattar TLV beslut om omprövning av läkemedelsförmånen av adhd-

läkemedel. Beslutet är i skrivande stund inte offentligt. Vi kommenterar det så snart vi vet mer. 

Under veckan publicerar Attention en medlemsenkät som visar på stora brister i apoteksservicen. 

Apoteksreformen från 2008 har inte förbättrat tillgången på de läkemedel som våra medlemmar 

behöver i någon nämnvärd utsträckning. Många tvingas att söka sina mediciner på flera olika 

apotek eller vänta flera dagar på att en beställning levereras.  

Resultat kommer att publiceras på hemsidan. 

Mer att läsa 

Kalendarium 
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