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Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

Dags att anmäla ombud till stämman den 18-19 maj 
Stämman hålls på Scandic Alvik och startar på lördagen den 18/5 kl. 10.15 och avslutas kl. 12.00 
på söndagen.  

Program hittar du HÄR 

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.  

Listan på antal ombud hittar du HÄR 

Obs! Sista anmälningsdag är den 12 april. 

Här anmäler du dig Anmälningsformulär förbundsstämman 

Resebokningar till stämman 
Resebokningar bör bokas i god tid då priset är lägre. Nytt för i år är att du kan boka din egen 
tågresa genom att logga in via en länk på webben med lösenord Stämma-19 

Logga in HÄR 

Att tänka på vid denna bokning: 

1. Boka andra klass och ombokningsbar biljett 

2. Välj betalsätt faktura 

3. Skriv Förbundsstämman 2019 som referens 

Sista dag för att få hjälp av kansliet med resebeställning är den 3 maj. 

Obs! Eventuell reseräkning med kvitto ska vara inskickat senast 1 månad efter stämman ägt rum, 
dvs 18 juni 

Medlemsavisering 2019 
Det är dags att betala medlemsavgift för 2019. Avin är på gång och kommer att skickas ut 
tillsammans med medlemstidningen. Utskicket har blivit lite fördröjt, men vi räknar med att tidning 
+ medlemsavi hamnar i postlådan under kommande vecka. 

Du kan redan nu logga in på din medlemssida och betala din avgift. 

  

https://gallery.mailchimp.com/96273e70115252b10ba5b553e/files/80044252-6e74-4190-9b5d-9394e782b336/Program_F%C3%B6rbundsst%C3%A4mma_2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/96273e70115252b10ba5b553e/files/6d36c66b-62f9-4832-8b7f-3615d38eaa60/Ombud_per_f%C3%B6rening_st%C3%A4mman_2019.01.xls
https://gallery.mailchimp.com/96273e70115252b10ba5b553e/files/6d36c66b-62f9-4832-8b7f-3615d38eaa60/Ombud_per_f%C3%B6rening_st%C3%A4mman_2019.01.xls
https://attention-utbildning-2.se/machform/view.php?id=142680
https://attention.se/boka-sj-biljetter/
mailto:kansliet@attention.se?subject=Resebokning-F%C3%B6rbundsst%C3%A4mman%202019
mailto:kansliet@attention.se?subject=Resebokning-F%C3%B6rbundsst%C3%A4mman%202019
https://riksforbundetattention.membersite.dk/


 

 

Så får du hjälp med medlemsregistret 
På Attentions webbplats finns en rad instruktionsfilmer för dig som vill ha lite mer hjälp att komma 
igång med hanteringen av medlemsregistret och våra funktioner. Vi kompletterar efterhand med 
nya filmer. Ett tips: använd gärna mobilen för att titta på instruktionerna, samtidigt som du sitter vid 
datorn. Är det någon annan funktion du undrar över så kontakta kansliet så hjälper vi till. Filmerna 
hittar du här 

Dags att skicka i årsmöteshandlingarna! 

 
Våren är ju årsmötestider och som ni vet behöver vi få in era handlingar så snart de är klara och 
senast den 31:a maj. Vi har nu fått in kompletta handlingar från drygt 10 föreningar, stort tack för 
det! 

De handlingar som ska lämnas in är: 

1. Årsmötesprotokoll (Underskrivet av mötesordförande, mötessekreterare, och justerare) 
2. Protokoll från det konstituerande styrelsemötet (Underskrivet av mötesordförande, 

mötessekreterare, och justerare) 

3. Verksamhetsberättelsen (Underskrivet av ordinarie ledamöter) 
4. Verksamhetsplan 

5. Revisionsberättelse avseende 2017, underskriven av revisor 
6. Balansräkning 

7. Budget 

8. Resultaträkning 
9. Föreningsuppdatering 

10. Stadgan (Om den har blivit ändrad!) 

Behöver du hjälp med något av detta, kontakta Attentions kansliet kansliet@attention.se eller ring 
08-120 488 25. 

De nya krav som ställs i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) gör att det krävs ett underskrivet 
årsmötesprotokoll för att få fortsatt åtkomst till medlemsregistret efter den 31/5. De som 
automatiskt har tillgång till registret är ordförande, kassör och medlemsansvariga. 

  

https://attention.se/medlemsregistret/
mailto:kansliet@attention.se
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Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF 
SISU Idrottsutbildarna har i samarbetet med Riksförbundet Attention tagit fram ett 
utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). Vi gläder oss åt detta då tränare har en avgörande roll när det 
gäller att skapa inkluderande träningsmiljöer där man kan möta varje enskild idrottare utifrån 
deras förutsättningar, behov och drivkrafter. Läs mer om satsningen här 

Placerade barn med NPF och behöver en integrerad vårdform 
Nyligen lanserade Socialstyrelsen en rapport som heter “Vård för barn och unga i HVB utifrån 
deras samlade behov “. Bland de placerade barnen utgör barn med NPF en stor grupp. Av de 
SiS-placerade barn som deltagit i undersökningen hade 44 procent ADHD och 13 procent autism. 

Hur Attention ser på förslagen finner du här 

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 
 
 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/ledarskap/att-skapa-ett-inkluderande-ledarskap-for-att-mota-idrottare-med-npf-diagnos/
https://attention.se/2019/02/ny-rapport-det-finns-ett-stort-behov-av-nya-och-integrerade-vardformer-for-placerade-barn-och-unga/
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

