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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!  

Inbetalning av medlemsregistret 
Avierna för att betala årets medlemsavgifter skickades ut per e-post, eller för de som saknar 
sådan, per brev i december. En påminnelse sms-skickades i slutet av januari. I skrivande stund 
har 9 300 betalat sin medlemsavgift. Den sista påminnelsen skickas inom kort brevledes. 

Vi har vi under perioden också kunnat notera ett ökat intresse för medlemskap. Hela 520 nya 
medlemmar har tillkommit sedan årsskiftet. 

Årsmötesdags 
Det är dags för våra lokalföreningar att hålla årsmöten och pandemin gör att vi fortsatt inte kan 
träffas som vanligt utan är hänvisade till att hålla dem på annat sätt. Många av er har ju hunnit 
träna på detta under året som gått, men för att vara säker på att alla får nödvändig information 
har vi samlat allt som gäller planering, genomförande och avrapportering av årsmötena i en 
bilaga. Där står också vem ni ska kontakta om ni behöver hjälp. 

I bilagan anges också precis vilka dokument som vi behöver få in till riks så snart det går efter 
årsmötet. 

Vårens möten genomförs digitalt 
Vårens förbundsstämma äger rum den 22 maj och 
genomföras digitalt. Anmälan av ombud kommer att ske 
via länk inom kort. Dagordningen är fastställd av styrelsen 
och finns nu på webben här 

 En tidigare aviserad ändring av stadgarna kommer 
endast att beröra mindre justeringar av riksförbundets 
stadgar.  

Normalstadgar för lokal- och regionförening vill styrelsen 
diskutera med föreningarna på höstens 
föreningskonferens som är planerad till 25-26 september. 

Guide för digitala möten 

Pandemin har medför att vi behöver hitta nya sätt att 
jobba. För att underlätta denna omställning har vi tagit 
fram en guide för digitala föreningsaktiviteter samt en film 

 

 

https://attention.se/wp-content/uploads/2021/02/digitala-motesverktyg-for-foreningslivet.pdf
https://attention.se/wp-content/uploads/2021/02/digitala-motesverktyg-for-foreningslivet.pdf
https://youtu.be/XCkRTe64Vok
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Besöksverksamhet får stöd av Kriminalvården 
Attention har än en gång fått bidrag från Kriminalvården för att bedriva besöksverksamhet på 
häkten och anstalter. Under besöken informerar representanter från lokalföreningen om NPF-
diagnoserna och om vilket stöd som finns att få efter frigivning. 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 

Läs gärna mer om hur det fungerar Attention besöker fängelser och häkten 

Attention satsar på de anhöriga 
Det händer många spännande och nya saker inom vårt anhörigarbete i början på 2021! 

Digital samtalsledarutbildning 
Första veckan i mars lanserar vi en digital samtalsledarutbildning. Utbildningen är i första hand till 
för de ute i lokalföreningarna som känner sig sugna på att starta samtalsgrupper, såväl fysiska 
som digitala. Du kan redan nu anmäla ditt intresse och få en inbjudan till utbildningen via denna 
länk 
Rådgivningstelefon för anhöriga 
Med start den 11 mars öppnar Jenny Kindgren som är ansvarig för Attentions anhörigarbete en 
rådgivningstelefon för anhöriga. Hon kommer bemanna telefonen på torsdagseftermiddagarna 
mellan kl. 15-18 boka mötestid här  

Anhörigfilmer 
Har du sett våra två nya anhörigfilmer som gjort succé i våra sociala medier? ”Till dig som stöttar 
en närstående med NPF” och ”Att vara anhörig till någon med NPF” heter filmerna och ligger på 
Attention Play 

Bra material om trotsproblematik 
Trots allt! har precis lanserat en serietidning om trots som riktar sig till barn – Läs den 
tillsammans med ditt barn! Projektet har också tagit fram en informativ skrift om 
ODD/Trotssyndrom och trotsproblematik som finns att läsa digitalt här: här 

Vill ni ha fysiska exemplar av tidningen eller skriften som ni kan dela ut till medlemmar? Hör av er 
till klara.cederqvist@attention.se 

Försvarsmakten köper sig fri från lagen 
Försvarsmakten köper sig fri i stället för att medverka i en prövning av om rekryteringsprocessen 
för dem som vill göra militärtjänst är diskriminerande. Därmed kringgås den enskildes möjlighet till 
upprättelse. Vi reagerar starkt på detta och har tillsammans med Funktionsrätt Sverige skrivit en 
debattartikel i frågan: svd.se/forsvarsmakten-koper-sig-fri-fran-lagen 

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

https://attention.se/besoksverksamhet/
https://machform.attention.se/view.php?id=169917
https://machform.attention.se/view.php?id=169917
https://attention.se/boka-motestid/
https://www.youtube.com/watch?v=yWjxOP_54Wo
https://issuu.com/familjelyftet/docs/trotsserien_webversion
https://issuu.com/familjelyftet/docs/trotsallt_samladeartiklar_7_sidor
mailto:klara.cederqvist@attention.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Fforsvarsmakten-koper-sig-fri-fran-lagen%2Fi%2Fsenaste&data=04%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C1027094be27340af270f08d8d581b8c5%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637494100413206380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u2AYxYpkJUFUnb8nfM4VrewFmfatNApsBeY2cQntcuI%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/

