
Nr 8 – 19 september 2016 

Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

Attentions föreningar samlas i Nynäshamn 
Snart möts företrädare för Riksförbundet och Attentions lokala föreningar till årets höjdpunkt – 
Ordförandeseminariet. Årets möte äger rum i Nynäshamn och samlar ca 130 personer. Nytt för i 
år är att vi under den första dagen ordnar ett idétorg där erfarenheter av aktiviteter, projekt och 
satsningar som bedrivs inom Attention kommer att redovisas.  

Seminariet blir också startskottet för höstens arbetsmarknadskampanj, som innebär att vi under 
de sista två veckorna i oktober drar igång en kampanj på temat ADHD på jobbet. Mappar fyllda 
med informationsskrifter riktade till arbetsgivare om ADHD på jobbet kommer att delas ut. Under 
kampanjveckorna ska dessa mappar överlämnas till olika arbetsplatser runt om i hela landet. 
Mer information kommer både via webben och på Facebook. 

 

 

 

Beslut om nästa förbundsstämma 
Förbundsstyrelsen har beslutat om att hålla nästa förbundsstämma den 20-21maj 2017 på 
Scandic Alvik i Stockholm. Mer information om stämman, t.ex. hur det går till att motionera och 
nominera till förbundsstyrelsen kommer att lämnas löpande i våra informationskanaler. 

De datum som gäller för kommande möten finns på Attentions webb: 

Kalendarium 2016 och 2017 

Rekrytering av föreningsombudsman 
Vår nuvarande föreningsombudsman ska gå i pension och vi söker en ersättare till henne i det 
viktiga uppdraget att utveckla kontakten med våra lokala föreningar. De huvudsakliga 
arbetsområdena kommer vara att  

• Hålla kontakt med, besöka, informera och stödja Attentions lokala föreningar 

• Ansvara för utvecklingsarbete riktat till lokalföreningarna 

• Stödja föreningar som behöver extra insatser 

• Medverka i framtagandet av material som vänder sig till lokalföreningarna 

• Medverka till start av nya föreningar 

• Ansvara för studiecirklar och andra folkbildningsinsatser till föreningarna och främja 
kontakten med vårt studieförbund 

http://attention-riks.se/lokalt/kalendarium/


  

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

• Organisera möten och konferenser 

Annonsen med kravprofil finns på Arbetsförmedlingens platsbank.  

Ombildning av och stadgar för NSPH 
Förbundsstyrelsen har beslutat att ställa sig bakom förslaget att omvandla nätverket Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), som Attention varit s.k. medelsförvaltare åt i 10 år, till en 
egen nationell förening. NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom 
det psykiatriska området. Nätverket startade 2007 och har tolv medlemsorganisationer. NSPH 
arbetar för att organisationernas medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som 
fattas inom vård och stöd. 

Vill du veta mer om nätverket så finns informationen samlad på www.nsph.se 

NSPH bjuder in till ett seminarium den 25 november om anhörigstöd. Med som föreläsare finns 
bland annat Attentions ansvarige Jenny Kindgren, se bilaga. 

Påminnelse – anmälan till en dag om föräldraskap, stress och ASD 
Det finns fortfarande plats på Egen styras Öppet Hus där projektet berättar om sina erfarenheter 
av föräldrarna till barn med ASD och den stress som familjen utsätts för. Den 30:e september 
berättar projektet om sitt arbete och de material som tagits fram under arbetets gång. 
Materialpaket med projektens alla skrifter kommer att kunna köpas till ett reducerat pris.  

Datum: Fredag den 30 september 2016. 
Tid: Kl. 14.00 – 18.30. Fri entré. 
Plats: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, Stockholm. 
Anmälan: Anmälan Öppet Hus 30/9 

 

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 
 

http://www.nsph.se/
http://attention-utbildning-2.se/machform/view.php?id=111545
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

