Nr 2 – 18 februari 2019
Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Dags att utse ombud till stämman 19-20 maj
Styrelsen är nu intensivt sysselsatt med stämmoförberedelser, för att se till att alla nödvändiga
handlingar färdigställs. Stämman startar på lördagen den 18/5 kl. 10.15 och avslutas kl. 12.00 på
söndagen, se bifogad kallelse här. Inga aktiviteter arrangeras under fredagen. Handlingarna
kommer att skickas ut till ombuden den 15 april.
Varje lokalförening har rätt till 1 ombud. Ett medlemsantal över 300 medlemmar per den 31/12 ger
2 ombud och fler än 500 medlemmar ger 3 ombud.
Sista anmälningsdag är den 12 april. Tänk på att boka resa i god tid då priset är lägre. Sista dag
för att få hjälp av kansliet med resebeställning är den 3 maj. Resa ska som vid alla våra evenemang
göras med billigaste färdsätt. Anmälningslänk och ytterligare info kommer i ett separat mejl inom
kort.

Omorganisation på kansliet
Riksförbundet har fått minskade intäkter och ökade kostnader som har gjort att vi gör ett
underskott för 2018 och därmed också måste minska våra kostnader för 2019.
Därför har vi behövt dra in tre tjänster vid kansliet. Två kommunikationstjänster, då vi har färre
projekt än tidigare, och tjänsten som föreningsombudsman. Vi har istället inlett ett arbete för att
på ett nytt sätt förbättra föreningsstödet, vi återkommer till detta framöver.
Detta innebär att ni från och med nu ska vända er till kansliets växel eller vår gemensamma epost kansliet@attention.se när ni vill ha kontakt. Det gäller t.ex. både beställning av
föreningspaket och när ni skickar in era årsmöteshandlingar.
Om ni undrar något kring denna förändring så är ni välkomna att höra av er direkt till mig, tfn 070717 40 25, anki.sandberg@attention.se

Medlemavisering
Det är dags att betala årets medlemsavgifter. Avin skickas ut denna gång ut med årets första
nummer av medlemstidningen som kommer att finnas i postlådan mellan den 25-27 februari. Det
går också bra redan nu att logga in på sin medlemssida och betala medlemsavgiften med kort,
swish eller via sin internetbank. Låt oss tillsammans på olika sätt arbeta för att så många som
möjligt vill fortsätta att vara med i våra föreningar.

Guide för lokalt påverkansarbete
För att stödja och inspirera våra lokala föreningar i det intressepolitiska arbetet har förbundet,
efter beslut på förbundsstämman 2017, tagit fram en guide för lokalt påverkansarbete. I guiden
ger vi tips om hur man kan driva frågor och vilka man kan vända sig till. Syftet med I materialet är
att hjälpa oss i vårt arbete för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd
de behöver.
Materialet skickas nu på remiss till er, klicka här!. Vi vill gärna ha era synpunkter på materialet så
att det blir ett konkret och användbart verktyg för er. Vi skulle också vilja att ni ger förslag på goda
exempel på framgångsrikt påverkansarbete från er som vi kan föra in i guiden som inspiration för
andra. Hör av er till annica.nilsson@attention.se senast den 17 april om ni vill vara med och
utveckla innehållet ytterligare.

Vad är NPF?
Förbundets populära skrift ”Vad är NPF?”, där du kan du läsa om olika neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, som ADHD, ASD, Tourettes syndrom och tal- och språkstörning, finns nu
åter till försäljning i webbutiken. I skriften finns också information om olika relaterade tillstånd som
dyslexi, dyskalkyli och DCD. Den kan beställas för 40 kr styck, men går också att ladda ner här

Sommarkurs på Grebbestad
Den 1-6 juli 2019 är det dags för nästa sommarkurs (f.d. vuxenlägret), en vecka för
Attentionmedlemmar över 18 år. Det blir fem dagar med föreläsningar, utflykter, samtalsgrupper,
hantverk och annat spännande. Träffen hålls på folkhögskolan i Grebbestad på Västkusten.
Deltagarantalet är begränsat till 25 personer, pris: 2.000 kr/person. Anmälan gör du här

Ny lokalförening
Det är med glädje vi kan meddela att Attention fått ett nytillskott i form av en ny lokalförening i
Ulricehamn, beläget i Västra Götalandsregionen.

Visa Vägar
Den 7 maj bjuder Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, in till konferensen Visa Vägar om hur engagemang och egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan bli utgångspunkt för utveckling
av organisationer och bidra till förändring för enskilda människor. Konferensen hålls i ABF-huset i
Stockholm och vänder sig till alla som är intresserad av det utvecklingsarbete som pågår för att
förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin. Anmälan till konferensen gör du här

Gåvor via Facebook
Vi är godkända för FB-gåvor och insamlingarna har nu glädjande nog börjat ta fart: Länk till
gåvosidan

Håll koll på det som händer
Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook:

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

Attention på Facebook

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

