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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!  

Besöksverksamhet - Kriminalvården 
Några av våra lokalföreningar bedriver besöksverksamhet på häkten och anstalter. De som 
besöker fängelserna har ofta själva egen diagnos och fungerar som levande exempel på att det 
finns många möjligheter i livet, trots en funktionsnedsättning. 

Syftet med besöksverksamheten är att: 

• Ge möjlighet att prata med förstående och intresserade medmänniskor 
• Bidra till ökad självförståelse 
• Ge stöd i att blicka framåt och planera för en bättre framtid 

Mer information finns här: Attentions besöksverksamhet 

Inför förbundsstämman 
Nästa förbundsstämma, förbundets högsta beslutande organ, hålls den 22–23 maj 2021, på 
Scandic Alvik i Stockholm. Kallelse och mer information kommer i början av nästa år, men redan 
nu vill vi påminna om att den som vill påverka vårt framtida arbete kan skriva en motion, skicka 
den före årets slut till kansliet@attention.se 

Vill du föreslå någon till Riksförbundet Attentions styrelse eller annan förtroendepost för den 
kommande mandatperioden är sista nomineringsdag den 1 februari 2021. Alla nomineringar ska 
ske skriftligen till Valberedningen, blanketter finns här 

Gemensamma stadgar på remiss 
Gemensamma stadgar är en möjlighet att stärka vår genomslagskraft. Styrelsen har därför 
beslutat att ett förslag till dessa ska gå ut på remiss, se bilaga. Synpunkter på förslaget vill vi ha 
senast den 3 december. Förslaget ska slutligen behandlas förbundsstämman i maj. 

 

Rutiner för arkivering  
Föreningens protokoll, verksamhetsberättelser och andra beslutsdokument är viktiga att bevara 
för framtiden. De tillhör vårt gemensamma kulturarv och bör bevaras för att möjliggöra framtida 



forskning. Regionalt finns ofta möjlighet till arkivering via folkrörelsearkiv. Om du är osäker, 
kontakta ert studieförbund. Läs också mer på Förening.se 

Aktuellt inom intressepolitiken 
Attention bedriver ett omfattande intressepolitiskt arbete. Vi deltar i olika referensgrupper och 
samråd i de frågor som vi driver enligt verksamhetsplanen. Fredagen den 16 oktober träffar vi 
utbildningsminister Anna Ekström. Ta del av det senaste på vår webb och Facebook 

Onlineföreläsning tjejer-kvinnor med Lotta Borg Skoglund  
Den 20/10 18.45 sänds en digital föreläsningen med Lotta Borg Skoglund. Den är gratis och 
ingen anmälan krävs. Ni kommer även att kunna se föreläsningen i efterhand, läs mer här: 
Föreläsning från-duktig-flicka-till-utbränd-kvinna  

Arbeta med gruppen flickor och kvinnor?  
Arbetar din lokalförening med flickor och kvinnor? Vill ni berätta för andra hur ni gör? Eller är ni 
intresserade av att börja jobba med flickor och kvinnor? Kontakta: jenny.bexell@attention.se om 
ni är intresserade av att delta i ett digitalt möte kring detta. 

Erfarenhet att arbeta med gruppen äldre? 
Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD vill gärna höra om och i så fall hur ni jobbar med 
gruppen äldre i lokalföreningarna. Men även vilket stöd ni skulle vilja ha från oss på Riks. 

Ta gärna kontakt med Äldrelyftets projektledare Annika som även kan berätta mer på ett möte 
hos er: annika.schmalensee@attention.se 

Ung dialog bjuder in till webbinarium den 11 november kl. 13.00-14.00!  
Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Ung Dialog bjuder in till webbinarium för att 
uppmärksamma unga med NPF som är placerade.  

Under webbinariet kommer förbundsordförande Anki Sandberg att inleda och berätta om 
bakgrunden till projektet. Fanny Eklund, projektledare för Ung Dialog kommer att berätta mer om 
det pågående arbetet med projektet. En ungdom med NPF som har erfarenhet av att vara 
placerad kommer berätta om sina egna upplevelser och tankar. Det blir också möjlighet att ställa 
frågor om det som ska göras i projektet. Läs mer och anmäl dig här! 

Ung Dialog söker deltagare till fokusgrupper!  
Riksförbundet Attentions projekt Ung Dialog bjuder nu in unga mellan 14 – 25 år som har 
erfarenhet av att vara placerade på HVB eller familjehem till fokusgrupper!   
Fokusgrupperna består av fyra gruppträffar i centrala Stockholm under november. Vid varje 
tillfälle kommer vi att jobba utifrån olika teman kring hur det kan bli bättre för placerade unga med 
NPF Läs inbjudan här>> 

Höstens kurser  
Via Attention Utbildning erbjuder vi kunskap om hur man blir bättre på att bemöta och stödja 
personer med ADHD, autism eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). 
Kurserna vänder sig till anställda, beslutsfattare och alla andra som vill veta mer om barn, 
ungdomar och vuxna med NPF. Utbildningarna kombinerar teori och praktik och våra föreläsare 
är erfarna utbildare. Vi erbjuder också skräddarsydda kurser på uppdrag av organisationer och 
företag. Aktuellt kursutbud finner du här 
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Varumärke – grafisk profil 
De som deltog i workshopen ”Hur marknadsför vi oss” på Attentions föreningskonferens delade 
med sig av värdefull information i arbetet med en ny grafisk profil. Övningen ”Attention är” 
resulterade i följande:  

 
Ni som vill ha hjälp med tips och mallar för att förenkla er marknadsföring uppmanas att höra av 
sig till nina.noren@attention.se 

Enkät om heldygnsvården inom BUP 
Vad är allra viktigast att få mer kunskap om inom BUP heldygnsvård? Vad fungerar bra och vilka 
insatser måste bli bättre? Vilken kunskap saknas idag för att ge bästa vård? 

Nu tar SBU och Socialstyrelsen hjälp av patienter, anhöriga och vårdpersonal för att få svar. I en 
enkät riktad till patienter (16-25 år), anhöriga och vårdpersonal. Enkäten kommer att vara öppen 
under oktober 2020ina egna erfarenheter? Läs mer: sbu-enkät-heldygnsvård-unga 

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 

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

 


