
Nr 4 – 15 april 2021  

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

Ny webb  

Attentions webbplats har setts över och fått ett ansiktslyft. Innehållet är huvudsakligen detsamma, 

men målet är att det som besökarna efterfrågar mest ska ses så tydligt som möjligt. Här kan du 

se hur vi lyckats med det: https://attention.se/  

Dags att anmäla ombud till stämman den 22 maj  

Stämman i år hålls digitalt den 22/5 mellan kl. 10.00 och 16.30. Reservtid: kl. 17.30-19.30.  

Dagordningen hittar du HÄR. 

Varje lokalförening har rätt till 1 ombud. Ett medlemsantal över 300 medlemmar per den 31/12 

ger 2 ombud och fler än 500 medlemmar ger 3 ombud. Vi hoppas att se er där - anmäl era 

ombud före den 12 april via Anmälan till stämman  

För att stämman ska flyta på så bra som möjligt trots att vi denna gång måste hålla den digitalt 

ber vi er att så snart som möjligt och senast den 3 maj höra av er om ni har synpunkter på 

följande frågor:  

• Förbundsstämmans behöriga sammankallande. Mötesdatum har funnits två gånger i 

Attention-Nytt samt i medlemstidningen nr 4/20. Sedan den 22/2 har dessutom 

dagordningen funnits på webben. Vidare skickades den tillsammans med ett formulär där 

man anmäler ombud ut med förra numret av Attention-Nytt.  

• Verksamhetsberättelse för 2019 och 2020.   

Handlingarna till detta finns här: Förbundsstämman 2021  

Länk till övriga stämmohandlingar skickas till anmälda ombud, revisorer och övriga 

mötesdeltagare senast den 25 april.   

Dagen före stämman, den 21 maj kl. 15.00 – 16.00 bjuder vi in till ett informationsmöte för 

ombud. Länken skickas till anmälda ombud några dagar före mötet.  

Nytt intressepolitiskt program på väg  

Till stämman ska vi också ta ställning till ett nytt och uppdaterat intressepolitiskt program. 

Programmet utgår från vår vision om ett fungerande liv för personer med NPF. I programmet 

beskriver vi vad som behöver hända för att alla barn, unga, vuxna och äldre personer med NPF 

ska bli bemötta med respekt och få samma möjligheter som alla andra, inom alla 

samhällsområden, genom hela livet.  

Vi bjuder in våra föreningar till ett webbinarium den 3 maj kl. 18.00 – 19.30 för att gå igenom hur 

programmet är upplagt och fånga in synpunkter för att det ska bli så bra som möjligt. Beslut 

kommer att fattas på stämman den 22 maj.  

Anmälan samtalskväll 3 maj  
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Vi behöver era årsmöteshandlingar!  

  

Nu har de flesta av våra lokala föreningar haft sina årsmöten. Om ni ännu inte haft ert möte finns 

det många värdefulla tips i länken nedan. I bilagan anges också precis vilka dokument som vi 

behöver få in till riks så snart mötet gått av stapeln: Att skicka till riks efter årsmötet  

Arbetsgrupp kring lokalföreningar startad i förbundsstyrelsen   

Inom förbundsstyrelsen har det bildats en arbetsgrupp där 4 representanter ska samarbeta kring 

det lokala stödet tillsammans med Jennifer Blomkvist som är kansliets verksamhetsutvecklare 

kring föreningsstöd. De kommer att kalla sig ”Attentions föreningssupport” och mer information 

om hur gruppens arbete kommer att se ut får ni längre fram.   

För att skapa en överblick kring här-och-nu läget hos våra lokalföreningar har de tagit fram en 

enkät som skickades ut den 8 april och tanken är att ni i er styrelse gemensamt ska diskutera och 

svara på frågorna som ställts.   

Era svar och synpunkter är viktiga och kommer att hjälpa till att forma gruppens arbete.  

Svara på enkäten här senast den 30 april  

Attentions föreningssupport - enkät   

Enkät om coronavirusets påverkan på Attentions medlemmar  

I över ett års tid har vi nu levt med restriktioner på grund av COVID-19. För ett 

år sedan gjorde Attention en enkätundersökning om hur våra 

medlemsgrupper påverkats av allt som hänt. Vi genomför nu en uppföljande 

enkät för att få en uppdaterad bild över hur pandemin har påverkat dem och 

vilka frågor våra medlemmar upplever som viktigast. Enkäten är öppen till den 

26 april.   

Svara på enkäten  

Webbinarium med trotsprojektet  

Tisdagen den 20 april kl. 08:30 – 09:30 bjuder vi in till Trots allt! till digitalt frukostseminarium om 

trotssyndrom/trotsproblematik med Karin Brocki, professor i Psykologi på Uppsala universitet och 

Maria Helander doktorand på KI och psykolog på BUP. Både Karin och Maria forskar och arbetar 

med frågor som rör trotssyndrom/trotsproblematik.  

Anmäl dig här  

Unga med funktionsnedsättning en utsatt grupp  

Ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringar om unga människor som får avslag på sin 

ansökan om aktivitetsersättning visar på en oacceptabel situation av utanförskap och en 

ekonomisk utsatthet. Situationen är oacceptabel, läs mer vad vi anser här  

Webbinarium om barn och unga i samhällsvården  

Ung Dialog bjuder in till webbinarium om barn och unga med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) i samhällsvården.   
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Fredagen den 16 april, kl. 08.30-09.30 sänder vi ett kostnadsfritt webbinarium med temat ”Hur 

kan vi arbeta för placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

ska få det bättre?”.  

Läs mer om innehåll och anmäl dig här  

  

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  

  

  

Magnus Ladulåsgatan 1 118 65 Stockholm. Tel: 073-941 68 63. www.attention.se  
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