Nr 9 – 16 oktober 2018
Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Lyckad föreningskonferens i Växjö
Sista helgen i september träffades många av våra lokala företrädare, förbundsstyrelsen och
kanslianställda för årets föreningskonferens. Landshövding Ingrid Burman höll ett uppskattat
inledningsanförande. Därutöver hölls föreläsningar och workshops om våra pågående projekt
samt om följande ämnen:
•
•
•
•
•

Styrelsearbete och föreningsutveckling
Lokalt i intressepolitiskt arbete
Medlemsvård och medlemsaktiviteter
Kommunikation med medlemmarna
Membercare för registeransvariga

De PowerPoint-bilder som visades har laddats upp här
Den utvärderingsenkät som skickades ut efter konferensen visar att deltagarna var mycket
nöjda. Vi fick också in en del förbättringsförslag samt accept på att jobba vidare på att göra
konferensen mer tillgänglig, inklusive att hitta en plats som alla någorlunda lätt kan nå. Nästa
konferens planeras till första helgen i oktober 2019.

Tema-nummer om föreningsarbete
I nästa nummer av tidningen planerar vi att ha ett collage bestående av korta texter med
medföljande bilder från spännande aktiviteter ni gjort/gör ute i föreningarna. Vår redaktör Nina
uppmanar er därför att mejla henne förslag på aktiviteter på adressen: nina.noren@attention.se
Hon behöver era förslag senast 20/10.

Utbetalning av medlemsavgifter
Vi är medvetna om att ni i föreningarna har väntat på utbetalningen av resterande
medlemsavgifter. Vi gör precis allt vi kan lösa de svårigheter vi haft med registret och hoppas att
vi kan betala ut dessa under denna vecka. Aktuell information om era medlemmar kan ni som är
behöriga till registret alltid finna genom att logga in och sedan klicka på Min Förening. Har ni
problem att logga in hör av er till medlem@attention.se

Betala enkelt med Swish
Vet du någon som vill ge en gåva så hänvisa till vårt Swish-nummer 123 663 83 73. Obs att
detta gäller gåvor, det nummer vi använder när det gäller medlemsavgiften är ett annat.

Tillsammans förbättrar vi lokalföreningens kommunikation!
Välkommen att gå med i Facebook-gruppen Digital media i Attention, för alla som vill skapa ännu
bättre digital kommunikation i lokalföreningarna, vare sig det gäller med medlemmar, inom
styrelsen eller med omvärlden. Gruppen fokuserar på kommunikation via mail, sociala medier och
lokalföreningarnas hemsidor. Den skapades under föreningskonferensen 2018 efter en idé av
Lisel Humla Sjöstedt och Arvid H Berggren.

Stöd i vardagen nytt projekt i Attention Stockholm
Attention Stockholm har fått medel från Arvsfonden för att starta ett treårigt projekt var syfte är
att bidra till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I projektet ska man bland annat:
•
•
•

Samla in goda vardagstips, strategier och goda exempel
Skapa animerade filmer och en känsloguide
Skapa ett handledningsmaterial för att leda samtalsgrupper

Här kan du se en kort presentation av projektet och hur du kan komma i kontakt med dem som
jobbar i det.

Får flickor och pojkar likvärdigt stöd i skolan?
Hur ser villkoren ut för flickor respektive pojkar med funktionsnedsättning i skolan? Är stödet
likvärdigt så att alla får samma möjlighet att nå målen för sin utbildning? Forskning inom
området är knapphändig, men det finns indikationer på att skolor oftare upptäcker och sätter in
stöd till pojkar än till flickor. Den 25 september arrangerade Specialpedagogiska
skolmyndigheten ett frukostseminarium om genus, specialpedagogik och funktionsnedsättning,
där Attention deltog. Ta del av seminariet här

Attention om LSS
I en debattartikel som nyligen publicerades i Dagens Samhälle tar Attention upp vikten av att
personer med ADHD måste innefattas av LSS. De med ADHD vars funktionsnedsättning
innebär stora svårigheter och ett sammansatt vård- och stödbehov faller i dag utanför LSS på
grund av kommuners restriktiva tillämpning av personkrets tre. Ta del av hela artikeln här

Skolkonferens den 8 februari
Attention ordnar tillsammans med Psykologpartners en skolkonferens i ABF-huset i Stockholm.
Målet med dagen är att personer som jobbar i skolan ska få med sig praktiska verktyg och
konkreta strategier. Dagen fokuserar på pedagogik som leder till ökad studiero och fungerande
lärmiljöer för alla elever, inklusive dem med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

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
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