
 

 

Nr 8 – 16 september 2020 

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

Nya medlemsregister 
Äntligen - nu är det nya medlemsregistret ArcMember på plats! Ett mejl har skickats till de som 
har fått åtkomst till medlemsregistret, främst ordförande, kassör och medlemsansvarig, med 
information om hur ni loggar in. Hittar du inte mejlet så leta i din skräppost eller meddela 
jennifer.blomkvist@attention.se  

Mer användarinformation kommer att skickas ut under veckan och sedan kommer vi prata mer 
medlemsregister på den digitala föreningskonferensen den 26 september. Det blir både allmän 
information samt möjlighet till djupdykning i en av de workshops vi erbjuder. Under tiden jobbar vi 
vidare på att få nya funktioner på plats och säkerställa ytterligare att all information kommit med i 
importen av data.  

Länk för administratörer  https://attention.arcmember.net/Admin/Default.aspx  

Länk för medlemmar https://attention.arcmember.net/Public/  

Klicka på Glömt Lösenord och följ vidare instruktioner. 

Glöm heller inte att byta ut länkar till anmälningsformuläret om ni har en sådan på er hemsida 
https://attention.se/bli-medlem/ 

Mer information om registret och dess möjligheter kommer. Du kan också läsa mer på 
registerföretagets hemsida. 

Digital föreningskonferens den 26 september 
Snart är det dags för vår årliga föreningskonferens. Programmet är en mix av information från 
förbundet, projektfrågor, workshops och möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Du 
hittar programmet här 

Anmälan stänger den 20/9 så hög tid att registrera dig via länken nu om du ännu inte gjort det. 

Föreningskonferens-zoom2020-09-26  

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  

Ny medarbetare 
Vi har fått ännu en välkommen förstärkning på kansliet, vi säger välkommen till.  



 

 

Malin Lillthors, administratör  

Kontaktuppgifter till våra medarbetar finner du här medarbetare förbundskansliet 

Gratis teater via nätet - erbjudande till dig som medlem 
Under Nationella Anhörigveckan kommer du som är medlem att kunna se pjäsen 
"Skuggsyskon" av Östra Teatern under två dagar. Länken kommer att publiceras på hemsidan 
under vecka 41 och du använder två inloggningskoder för att komma in: Koderna har publicerats i 
Attentions medlemstidning.  

Läs gärna mer om pjäsen och vem den riktar sig till på www.ostrateatern.se/skuggsyskon eller på 
vår hemsida under vecka 41. 

Välkommen på samtalsledarutbildning 
Här kommer en möjlighet för dig som är engagerad lokalt i någon av våra lokala föreningar att gå 
en heldagskurs för samtalsledare gratis. Oavsett om du tidigare lett samtalsgrupper, 
medlemsträffar, cafékvällar eller liknande eller om du är helt ny och nyfiken på att leda en grupp i 
din lokala förening så är du välkommen att anmäla dig. Kursledare för dagen är Attentions 
verksamhetsutvecklare Jenny Kindgren. 

Tillfällen: 

• Uddevalla 21 Oktober mellan kl.9.30 och 16.00 

• Örnsköldsvik 21 November mellan kl.9.30 och 16.00 

• Sala 5 December mellan kl.9.30 och 16.00 

Mer information och länk till anmälan hittar du på www.attention.se 

Det är begränsat antal platser per ort så för att vara säker på att få en plats anmäl dig så snart 
som möjligt. Om du har några frågor kan du vända dig till Jenny Kindgren på 
jenny.kindgren@attention.se eller 076-698 53 54 

Ung dialog söker svar 
Ung dialog är i full gång sedan 1 juni och vi upplever att det finns ett stort intresse för projektet, 
vilket är roligt. Ett viktigt steg under hösten är att genomföra en enkät som vänder sig till 
målgruppen. Enkäten kommer att publiceras i mitten av september och vara öppen i två veckor. 
Det kommer att finnas möjlighet att besvara enkäten på svenska, arabiska, farsi och somaliska.  

Under hösten genomför vi också intervjuer med ett antal personer som har egen erfarenhet av 
placering och vi har hittills träffat sju ungdomar som är eller har varit placerade. Vi rekryterar 
också ungdomar som vill vara med och forma projektet och delta i dess olika aktiviteter framöver. 
Under hösten kommer vi även prata med anhöriga och yrkesverksamma för att få ytterligare en 
fördjupad bild av hur placerade barn med NPF har det och vad som behöver förbättras. Har ni 
frågor om projektet eller vill medverka?  

Hör av er till ungdialog@attention.se eller till projektledare Fanny Eklund 079-060 79 79.  

Satsning på tjejer – kvinnor 
Den 10 september släpptes rapporten ”se mig, förstå mig, ta mig på allvar” – en undersökning om 
situationen för flickor och kvinnor med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och 
psykisk ohälsa. Av rapporten framgår bland annat att 88 procent av alla flickor och kvinnor med 
egen NPF-diagnos någon gång har lidit av psykisk ohälsa. Vill du läsa hela rapporten kan du 
göra det här! 



 

  

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

Vi skrev även en debattartikel om resultaten av rapporten och den kan du läsa här. Ni kan också 
se en kort video med text och bild som kortfattat förklarar de viktigaste resultaten av rapporten. 
Den hittar ni här. 

I höst kommer vi fortsatt arbeta med att sprida kunskap om flickor och kvinnor med NPF och 
psykisk ohälsa. Det kommer bland annat ordnas utbildningar och webbinarium i ämnet. Det 
kommer komma mer information om detta när det närmar sig! 

Förtydligande vilande förening – extra årsmöte 
Våren har varit tung för vissa av våra föreningar, vilket kan leda fram till beslut att lägga 
föreningen vilande. Även en vilande förening behöver dock kalla till årsmöte och välja en styrelse. 
Men årsmötet kan bli kort och styrelsen behöver bara ha ett möte under året. Styrelsens uppgift 
blir att förvalta föreningens pengar och ta initiativ till att få igång verksamheten igen. 

Om ni ser att problemet kan lösas genom att ni kan få in nya styrelseledamöter, så tänk på att ett 
extra årsmöte kan hållas när som helst under året för att täcka in vakanser eller annat som inte ni 
inte kunde hantera på det ordinarie årsmötet. Kallelse till det extra årsmötet skall gå ut senast två 
veckor innan mötet. Ett extra årsmöte kan enbart besluta i frågor som upptagits i kallelsen. 

Behöver ni stöd i något av detta – kontakta kansliet! 

Äldrelyftet ett projekt om att åldras och må bra med ADHD” 
Riksförbundet Attention har startat ett 3-årigt projekt vars övergripande mål är att öka de egna 
möjligheterna till en god hälsa, delaktighet och inflytande i samhället för äldre med ADHD. 
Genom projektet vill vi bidra till att motverka diskriminering och utveckla verktyg som fungerar 
utifrån ett äldreperspektiv. Projektet ska genomföras i nära samarbete med de aktuella 
målgrupperna och samarbetspartners som möter dem i föreningsliv, socialtjänst eller i vården. 

Mer information om projektet hittar du här 

Projeket Trots allt söker samtalsledare 
Projektet Trots Allt! tar just nu fram ett nytt metodmaterial för föräldrastödsgrupper. Grupperna 
riktar sig till föräldrar till barn som har trotssyndrom/problematik.  Under hösten kommer 
testgrupper dra igång runtom i landet, och vi söker därför efter samtalsledare som själv har 
erfarenhet av ämnet och som tycker att det är givande att hålla i samtalsträffar. Låter det 
intressant? Kontakta i så fall: anna-maria.lundberg@sv.se 

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 

 


