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Nr 6 – 27 juni 2018
Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisning
Förbundsstyrelsen har nu fastställt 2017 års verksamhetsberättelse, 
årsredovisning och bokslut. Dessa har granskats och godkänts av revisorerna. 
Verksamhetsberättelsen bifogas här.
Den som önskar även en årsredovisning är välkomna att höra av sig till 
kansliet.

Eftersom vi endast har förbundsstämma vartannat år så anses dokumenten 
antagna när revisorerna godkänt dem och rekommenderar att ge styrelsen 
ansvarsfrihet. Verksamheten och styrelsens ansvarsfrihet behandlas dock 
formellt vid nästa ordinarie stämma, som äger rum under våren 2019, för 
mandatperioden i dess helhet.

Attention i Almedalen 2018
I år arrangerar Attention två egna seminarier under Almedalsveckan. Båda äger 
rum på Gotlands museum, Ingång via Strandgatan 14.Dessutom deltar vi i flera 
andra panelsamtal och seminarier.

 Läs mer om våra aktiviteter i Visby här

https://gallery.mailchimp.com/96273e70115252b10ba5b553e/files/74150b90-6873-4bf2-b13a-ac530178212c/Verksamhetsber�ttelse.pdf
https://mailchi.mp/7265b4c0b4ec/attention-nytt-nr-279071?e=%5bUNIQID
http://attention.se/almedalen2018/


Attentions föreningskonferens i Växjö 29/9-30/9 
Årets höjdpunkt för aktiva inom Attention närmar sig med stormsteg. Denna 
gång äger föreningskonferensen, tidigare kallat Ordförandeseminariet, rum i 
Växjö på konferensanläggningen Växjö Konserthus. Programmet består av en 
blandning av information från förbundet och föreningarna, projektredovisningar 
och möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.
Liksom förra året bjuder vi in föreningarna att delta i ett idétorg där erfarenheter 
av aktiviteter, projekt och satsningar som bedrivs inom Attention kan redovisas. 
Endast föranmälda inslag kan tas med , maila eventuella förslag till 
kansliet@attention.se

Till konferensen bjuder vi in två representanter per förening. Förbundet 
bekostar resa och hotellrum för deltagare som har mer än 1 timmes 
kollektivresa till Växjö. Rum finns reserverat på Quality Hotel Royal Corner som 
ligger 5 minuter bort från Växjö Konserthus.För att resorna inte ska bli för dyra 
bör ni boka resor så snart som möjligt!
Obs! Anmälan kommer att finnas öppen inom kort och görs via er 
medlemssida. Behöver ni hjälp med er anmälan så kontakta administratör 
jennifer.blomkvist@attention.se
Mer praktisk info samt program kommer längre fram! 

Barn Röst om Tourette syndrom
Vi påminner om att Barns röst har släppt en ny film, "Vad är Tourette?". Det är 
den sista ritade filmen i en serie av fyra som tagits fram för barn och unga med 
NPF. Hjälp oss att sprida även denna viktiga film!
https://www.youtube.com/watch?v=Tlwk6ebCuVY

ADHD på jobbet lanserar ny podd
Inom ramen för arbetsmarknadsprojektet ”ADHD på jobbet” har Attention 
producerat fyra podd-avsnitt om kvinnor med ADHD i arbetslivet! Lyssna och 
tyck gärna till! Återkoppla till projektet med ett inlägg på deras FB-sida eller 
maila dina idéer till vår kommunikationssamordnare: 
cecilia.backentorn@attention.se

Läsa- Skriva räkna-garanti för tidiga stödinsatser
Nu har riksdagen beslutat om en Läsa- Skriva räkna-garanti för tidiga 
stödinsatser. Både Attention och Funktionsrätt Sverige är mycket glada över 
beskedet.
-Garantin är det efterlängtade verktyg som behövs för att säkerställa att elever 
med behov av stöd fångas upp tidigt och får den hjälp de behöver och har rätt

http://www.vaxjokonserthus.se/
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/vaxjo/quality-hotel-royal-corner/?gclid=EAIaIQobChMI8IrMjdHv2wIVj4eyCh2ZOADaEAAYAiAAEgK8oPD_BwE
https://www.facebook.com/ADHD-p�-jobbet-Riksf�rbundet-Attention-1035140753197286/


till, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige i ett 
pressmeddelande

Attention om barn i skyddat boende
Riksförbundet Attention har i ett remissyttrande över betänkandet ”Ett fönster 
av möjligheter – ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende” SOU 
2017:112 lyft rapporter som är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet med 
betänkandet.
Vi har bland annat framhållit att det är viktigt att regeringen särskilt beaktar 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i uppdrag till Socialstyrelsen som 
handlar om kompetens- och stöd och informationssatsningar för att utveckla 
stödet från kommunerna och de skyddade boendena. Läs hela yttrandet här

Attention har skrivit brev till LSS-utredningen
Attention har skickat brev till LSS-utredningen där vi tog upp bland annat 
följande frågor: 

• Stora behov att vidga tolkningen av vilka som faller in under LSS
• Den dagliga verksamheten/sysselsättningen bör ha arbetslivsinriktad

karaktär
• Kunskapen om NPF behöver höjas inom LSS och socialtjänsten

Läs hela brevet här

Ändrade tider för Självskadechatten
Självskadechatten är en stödchatt som riktar sig till personer som är drabbade 
av självskadebeteende och/eller ätstörningar samt deras anhöriga. Från och 
med nu är Självskadechatten öppen tisdag, torsdag, lördag och söndag 
klockan 20-22. Chatten når du här:
Självskadechatten finns här: http://shedo.se/chatt

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

Skön sommar önskar vi er alla!

https://www.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/pressreleases/efterlaengtat-beslut-om-laesa-skriva-raeknagaranti-2524082
http://attention.se/wp-content/uploads/2018/05/2017_112_ett-fonster-av-mojligheter_attentions-remissvar.pdf
http://attention.se/wp-content/uploads/2018/05/20180413_brev-till-lss_utredningen_attention.pdf
https://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
https://www.facebook.com/AttentionRiks/
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