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

Nytt medlemsregister i drift 

Nu är Attentions nya medlemsregister i drift! Som med de flesta system har vi stött på en del 

barnsjukdomar, men vi löser dem efterhand. Stort tack till alla er som skickar frågor och 

förbättringsförslag så att vi kan hjälpas åt att göra registret bättre. Vi besvarar era frågor så fort vi 

kan.  

För de medlemmar som vill registrera familjemedlemskap – skicka uppgifter till 

medlem@attention.se så fixar vi det. Här kan ni hitta svar på en del av de frågor som kommer in:  

https://www.dropbox.com/s/7ixvqynljvpisch/2018-01-16%20FAQ%20Medlemsregistret.docx?dl=0 

Vi kommer se till att ni framöver kan skicka meddelanden på ett enklare sätt men har inte riktigt 

hunnit med. Vi återkommer så fort vi kan kring detta med instruktioner.  

Tack för ert tålamod!  

Utskick av medlemsavier 

Kommande vecka skickas avierna för medlemsavgifter 2018 ut. Vi rekommenderar att man 

försöker betala via medlemssidan så att vi samtidigt får alla medlemmar att se över sina uppgifter 

och uppdatera sina epost-adresser. Ni får gärna föreslå detsamma för de som kontaktas av er.  

Nytt för i år är att vi bytt till Payer för hantering av alla medlemsavgifterna och att betalningen ska 

gå till dem. Detta kommer att stå tydligt på avin som skickas ut.  

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 icke-medlemmar görs via denna länk: 

http://attention-utbildning-2.se/anmalan-2/50449/ 

Lokalföreningarna inbjuds att delta enligt följande: 

 En företrädare bekostas helt av förbundet 

 Två företrädare har fritt inträde 

 Övriga styrelsemedlemmar deltar i forumet till medlemspris 

Anmälan för föreningarna kommer att administreras via vårt nya medlemsregister och publiceras 

inom kort. 
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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 27/2 till jennifer.blomkvist@attention.se 

All information om forumet finns samlat på vår webb http://attention.se/npfforum2018/ 

Nytt kunskapsmaterial för idrottsledare om att träna barn och unga med NPF 

Attentions nya utbildningsmaterial för idrottsledare vänder sig till alla ledare som träffar barn och 

ungdomar med olika behov av anpassningar. Syftet med satsningen är att stötta ledare att skapa 

en mer inkluderande träning för barn med till exempel ADHD och autism/Asperger. Det som är 

bra för barn med NPF är bra för alla – så dela gärna det här materialet med andra som kan ha 

nytta av det, se länk nedan. 

http://attention.se/idrottforalla/utbildning/ 

Dags att anmäla sig 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 och årets tema är ” Marint ”. En lärare i marinbiologi kommer att hålla föreläsningar, 

leda havsbiologiska studier och ordna exkursioner med skolans båt. Förutom dagliga 

föreläsningar blir det även utflykter och möjlighet att jobba med hantverk. 

Deltagarantalet är begränsat till max 25 personer och du måste vara medlem i Attention. 

Personer med egen NPF-diagnos har förtur. Pris: 2.000 kr. Anmälningsavgiften på 500 kronor 

ska vara betalt senast den 30 mars. Resterande avgift ska vara betald den 30 maj. 

Anmäl dig via www.attention.se senast den 10 mars. Vi återkommer med besked den 20 mars 
om man fått en plats. 

Aktuellt från vårt intressepolitiska arbete 

Läs om Attentions agerade angående: 

Diskriminering av sökande till polisutbildningen:  

https://www.svd.se/har-polisen-rad-att-utestanga-alla-med-adhd 

Remissyttrande: http://attention.se/2017/12/mot-en-mer-jamlik-halsa/ 

Skolverkets specialpedagogiska satsning: 

http://attention.se/2018/01/attention-ser-brister-skolverkets-satsning/ 

SPSM:s kartläggning om språkstörning: 

http://attention.se/2017/12/stora-brister-stodet-till-elever-med-sprakstorningar/ 

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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