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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!  

Styrelsearbetet i coronatider 
Välkomna till en ny föreningshöst! Pandemin fortsätter att påverka oss, men låt oss hjälpas åt att 
göra det bästa för att fungera både som medmänniskor och förening. 

Vi är fullt medvetna om att våra föreningar ställts på hårda prov och att många har haft svårt att 
genomföra sin planerade verksamhet, inklusive det årsmöte som stadgarna kräver. Enligt de 
normalstadgar som styrelsen beslutade om förra hösten ska en förening som inte haft sitt 
årsmöte innan den 30 juni automatiskt förklaras vilande, se aktuella normalstadgar för 
lokalförening, som finns på webben under ”ladda ner lokalt material” normalstadga-for-
lokalförening 

På grund av de speciella tider som gäller har vi förståelse för att undantag kan behöva göras 
men det är viktigt att de föreningar som detta gäller omedelbart kontaktar kansliet. 

Digital föreningskonferens den 26 september 
Vår efterlängtade mötesplats föreningskonferensen blir i år på grund av Covid-19 digital. 
Evenemanget går av stapeln lördagen den 26 september kl. 09.30-15.30. Programmet består 
liksom tidigare av en blandning av information från förbundet, projektfrågor, workshops och 
möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.  

Du hittar programmet här 

Syftet med konferensen är att vi tillsammans ska bidra till att utveckla verksamheten med fokus 
på det medlemsnära arbetet. Till seminariet bjuder vi in två representanter per förening. Behöver 
ni kan ni vara fler, men det är viktigt att de som deltar är aktiva och kan återföra det som sägs till 
de övriga i styrelsen. Anmälan görs via länken Föreningskonferens-zoom2020-09-26  senast den 
20/9. 

Obs, det är viktigt att du har egen Zoominloggning och att du använder samma mejlpostadress 
för registreringen för konferensen som du använder där. Annars kommer du inte till de 
workshops du väljer. 

Så här går du till väga för att skapa du dig ett kostnadsfritt konto (det står att du ska ange din 
"work mail" men du kan lika gärna ta din privata mejladress); registrera dig på Zoom  

Byte av medlemsregistret 
Under de senaste månaderna har en intensiv process pågått för att byta medlemsregister 
eftersom nya svårigheter hela tiden tillkommit med nuvarande. Till grund för bytet ligger en lång 
kravspecifikation som byggts upp efterhand med hjälp av lokalföreningarnas inspel, av de 
medlemmar som anmält intresse av att bidra särskilt, samt av dem som använder det 
dagligdags på kansliet. Genomlysningar av sju olika medlemssystem, upprepade möten med 

https://attention.se/wp-content/uploads/2020/07/normalstadga-for-lokalforening-till-webben.pdf
https://attention.se/wp-content/uploads/2020/07/normalstadga-for-lokalforening-till-webben.pdf
https://attention.se/kampanjen-kampa-inte-ensam/lokalt-arbete/foreningskonferensen-2020/
https://zoom.us/meeting/register/tJMtf-GvrDguH9TcLonxnhozbtpmiGeg_AfB
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Ffreesignup%2F&amp;data=01%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7Cf13ac97ca6ce4d285ed408d843a34255%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0&amp;sdata=V77oGmM7QAGwPtrYxEQ7cLpgaW%2BPX7%2FJTy3ln%2BIQxz8%3D&amp;reserved=0
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fyra av de bästa och lovord från referensanvändare har lett till att vi nu landat i ett nytt 
medlemsregister som vi kommer att gå över till i september. Mer info kommer! 

Välkommen Attention Mölndal  
Nu kan vi hälsa ännu en ny lokalförening välkommen till Attentionfamiljen. Det nya tillskotten är 
Attention Mölndal. Genom en lokal förening ökar vår förmåga att påverka skola, vård och andra 
stödinsatser. Det innebär också kortare resvägar till lokala möten och träffar. 

Nya medarbetare 
Vi har fått en välkommen förstärkning på kansliet. Följande personer har anställts 

• Annika von Schmalensée, projektledare för Äldrelyftet  
• Matilda Berglund Calais, intressepolitisk utredare  
• Pernilla Förnes, kommunikatör med inriktning på grafisk formgivning 

Kontaktuppgifter till våra medarbetar finner du här medarbetare förbundskansliet 

Stor oro inför skolstart 
Den här veckan börjar tusentals elever skolan efter ett långt sommarlov. Många barn ser fram 
emot det, men elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar börjar ofta skolan med en 
klump i magen. Det visar vår senaste medlemsundersökning. Över 3 400 föräldrar besvarande 
enkäten. Resultatet visar att mer än 60 procent av alla elever med egen neuropsykiatrisk 
diagnos känner stor eller ganska stor oro inför terminsstarten. För deras föräldrar är siffran drygt 
74 procent.  

Skollagen kräver att våra ungdomar går i skolan, de behöver en ärlig chans att faktiskt klara av 
skolans mål. Lärande och utveckling utifrån elevernas förutsättningar krävs för att våra barn och 
ungdomar ska må bra. Attention uppmanar nu huvudmän, skolledare och huvudmän att agera 
för en förändring! Läs hela vår debattartikel här 

Aktuellt inom intressepolitiken 
Förbundet fortsätter att driva våra frågor i olika former. Det innebär att vi deltar i utredningar, 
träffar beslutsfattare och besvarar remisser. Uppdaterad information om detta finns som alltid på 
i våra sociala kanaler. Inom kort ska vi också lansera en rapport vi gjort om tjejer och kvinnor 
och tjejer med NPF och samsjuklighet. 

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 

Attention Play på YouTube 
Attention har en egen kanal på YouTube där de filmer vi gör samlas. Där hittar du bland annat 
nya filmer från våra två projekt ”Familjelyftet” och ”Trots allt”, se länk nedan. 

Attention Play - vår kanal på YouTube 

https://attention.se/om-oss/medarbetare/
https://attention.se/2020/08/attention-elever-med-adhd-och-autism-vandas-infor-skolstart/
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main

