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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!  

Viktig information med anledning av Corona-utbrottet 
Det vi nu genomgår med anledning av Coronasmittan ställer oss alla inför helt nya prövningar. 
Vi följer fullt ut Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.  

 
De förändras kontinuerligt så ta del av vad som gäller i samband med att ni ska delta i möten 
och andra sammankomster.  

Att tänka på inför de lokala årsmötena 
En del av er har redan haft era årsmöten, men långt ifrån alla. Enligt våra stadgar ska årsmöten 
genomföras senast sista mars. Ni som ännu inte haft ert årsmöte bör tänka på följande: 

Alt 1. Mötet genomförs under mars. Ni avgörs själva om ni kan samlas, men bör också 
genomföra mötet helt eller delvis digitalt eller via telefonmöte. Det senare kan ni enkelt boka via 
förbundets tjänst Telia telefonmöte. Ring 08-99 92 12, möteskoden är 85 51 67. 

Vill du boka ett webbmöte via förbundets digitala tjänst Microsoft Teams, kontakta Jennifer 
Blomkvist, jennifer.blomkvist@attention.se eller arne.kanth@attention.se 

Alt. 2. Skjuta på årsmötet till längre fram i vår med hänvisning till Corona. Meddela Jennifer när 
nytt datum för när årsmötet kommer att hållas. När ni kommer till punkten ”Mötets behöriga 
utlysande”, lyft att mötet ligger senare än vad stadgarna säger på grund av Corona och be 
årsmötet att godkänna att ni frångår stadgarna på den punkten. 

Efter genomfört årsmöte ska samtliga årsmöteshandlingar, se föregående nummer av Attention-
Nytt, skickas till förbundets kansli senast den 30 maj. 

NPF-forum den 23 – 24 april 
Tyvärr påverkas också NPF-forum som vi förberett så länge och verkligen sett fram emot. Vi har 
i skrivande stund inte förhandlat klart med Clarion vilka villkor som ska gälla för att konferensen 
inte kan genomföras som tänk men återkommer så snart det bara går. 

Berätta för oss om er verksamhet – svara på vår föreningsenkät! 
Lokalföreningarnas arbete är viktigt för oss i Attention. För att vi ska få en samlad kunskap om 
det arbete ni bedriver så ber vi er svara på en enkät, vars syfte är att ge oss en tydlig och samlad 
bild av verksamheten i våra lokalföreningar. Vi tackar på förhand för ert bidrag, det hjälper oss att 
utveckla vårt arbete! Sista svarsdatum är den 7 april. Länk till enkäten 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
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Bättre bemötande med ny utbildning med brukarperspektiv 
Socialstyrelsens nya utbildningsmaterial för bättre bemötande inom hälso- och sjukvården "Det 
vi inte ser" har tagits fram i samarbete med patienter, anhöriga och personal. Det har utformats 
flexibelt för att möta vårdens behov. Utbildningen bjuder på konkreta förslag om hur man kan 
bemöta de känslor som kan uppstå i svåra situationer. 

-Alla har egentligen nytta av materialet, i mötet med människor som mår dåligt och behöver bli 
bra bemötta. Det gäller såväl personal inom vården och anställda på myndigheter som 
privatpersoner och engagerade inom den ideella rörelsen, säger Annika von Schmalensée, som 
lett arbetet med att ta fram materialet. 

Läs mer>> 

Höstens kurser i Attention Utbildning 
Till hösten hoppas vi att allt har återgått till det normala och vi återigen kan ordna kurser till för 
anställda, beslutsfattare och alla andra som vill veta mer om hur man bemöter barn, ungdomar 
och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Utbildningar kombinerar teori och praktik. Vårt utbildningscenter erbjuder också 
uppdragsutbildningar i hela landet. 

 

 

Aktuella kurser 

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 

Koll på det som händer via Facebook 
Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook: 
Attention på Facebook 

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

 

http://gantrack5.com/t/l/4465605/2_NTIzNzI1ODkwNzI=/
https://attention-utbildning-2.se/
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/

