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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!  

Påminnelse medlemsavgifterna 
Den första aviseringen av medlemsavgiften gick ut, via e-post i första hand, den 19 januari och 
den 25 januari är det dags för den första påminnelsen som går ut via sms och slutligen går det ut 
en sista påminnelse den 7 mars via brev. Fortsätt gärna hjälpa till att påminna era medlemmar att 
förnya sina medlemskap via era egna informationskanaler.  

Uppdaterat program NPF-forum den 5 - 6 maj 
Programmet är nu komplett i och vi gläder oss åt att Anders Bagge tackat ja till att medverka med 
smakprov ur sin kommande show ”Stay Busy”. Program, anmälan och annat du behöver veta om 
NPF-forum finner du här: NPF-forum 2022 

För våra föreningar har vi också ordnat en bokningslänk från Scandic Alvik som ger billigare rum 
mellan den 4-6 maj i samband med NPF-forum. Bokningslänk Scandic Alvik 

Årsmötesdags – skicka handlingar 
Det är dags för våra lokalföreningar att hålla årsmöten. Enligt Attentions stadgar så ska 
föreningarnas årsmöten hållas senast den 31 mars. Nu när restriktionerna släppts väljer säkert 
många att hålla dem fysiskt, men för de som föredrar går det givetvis bra att hålla mötet digitalt. 
Om ni i föreningen behöver stöd kring att planera och genomföra ert årsmöte så kontakta 
jennifer.blomkvist@attention.se  

Behöver ni hjälp av mallar så hittar ni en del under mallar och tips här 
https://attention.se/lokalt/ladda-ner-lokalt-material/ 
Efter årsmötet ska följande handlingar skickas in till så snart som möjligt och senast den 30 april. 
Det säkrar fortsatt åtkomst till medlemsregistret och är nödvändigt för riksförbundets ansökan om 
medel: 
 

• Årsmötesprotokoll (underskrivet av mötesordförande, mötessekreterare och justerare) 
• Protokoll från det konstituerande styrelsemötet (samma underskrifter som ovan) 
• Verksamhetsberättelse för 2021 (underskrivet av ordinarie ledamöter) 
• Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Revisionsberättelse avseende 2021, underskriven av revisor 
• Budget för 2022 
• Verksamhetsplan för 2022 
• Stadgar (om någon ändring antagits) 
• Föreningsuppdatering (om något ändrats) 

https://attention.se/utbildning/npf-forum-2022/
https://www.scandichotels.se/hotelreservation/select-rate?hotel=830&fromDate=2022-05-04&toDate=2022-05-05&room%5b0%5d.adults=1&bookingCode=BRIK050522&searchtype=&ref=pcmtab%3bE:cmVmZnJvbXByaWNlOjEwMDA7cmVmdG9wcmljZTpub2F2YWlsOw%3d%3d
mailto:jennifer.blomkvist@attention.se
https://attention.se/lokalt/ladda-ner-lokalt-material/


 
Ni får gärna skicka era handlingar digitalt, mejla dessa till jennifer.blomkvist@attention.se . 
Vill ni skicka postalt gäller följande adress: 
 
Riksförbundet Attention / Jennifer Blomkvist 
c/o The Park 
Magnus Ladulåsgatan 1 
118 65 Stockholm 

Nya projektet ”Vägen vidare”  
Nu har Attentions nya projektet ”Vägen vidare – för unga med NPF som varken arbetar eller 
studerar” startat. Vi planerar att ha digitala fokusgrupper under mars månad och söker därför 
efter: 

Unga med NPF i ålder 16-25 som varken arbetar eller studerar (Onsdag 19 mars kl. 19-20, 
digital via teams. 
Anhörig och vars barn befunnit sig i UVAS men som tagit sig vidare. Tisdag 22 mars kl. 19-
20 digitalt via teams. 
Unga vuxna som befunnit sig i gruppen UVAS men som tagit sig vidare. Tisdag 29 mars kl. 
19-20, digitalt via teams. 

Vill du delta eller veta mer om projektet? Mejla: klara.cederqvist@attention.se eller ring/sms 070-
728 92 81. 

Webbinarium om flickor med NPF på SiS  
Projekt Ung dialog bjuder in till webbinarium om flickor med NPF på SiS den 1 april kl. 9-10:00. 
På webbinariet kommer projektledare Fanny Eklund presentera en ny rapport på temat och 
diskutera flickornas situation och hur den kan bli bättre tillsammans med experterna psykolog Bo 
Heljskov Elvén, psykolog Maria Bühler och fil. dr i socialt arbete Maria Andersson Vogel. 
Webbinariet kommer livesändas på Youtube via Attentionplay, länk kommer även finnas på webb 
och sociala medier. 

Intressepolitisk guide och program 
Intressepolitik är en viktig del i Attentions arbete och handlar om att informera, ställa krav och 
uppvakta politiker i kommuner, landsting och riksdag och andra beslutsfattare inom olika 
samhällsområden. Förutom att påtala brister och ställa krav på förbättringar för våra målgrupper 
svarar vi på remisser och samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor. Vi driver 
också egna projekt och deltar i projekt tillsammans med andra föreningar och samarbetspartners. 

De medlemsundersökningar vi genomför med jämna mellanrum visar på hur våra 
medlemsgrupper drabbas av dagens brister inom vård, stöd, skola och andra samhällsområden. 
Vår senaste undersökning visar att köerna till neuropsykiatriska utredningar fortfarande är långa 
och att det är svårt att få stöd under tiden. Vi berättar mer i nästa nummer av Attention-Nytt då 
rapporten är klar. Följande material är bra hjälpmedel i ert lokala arbeta: 

Guide för lokalt påverkansarbete 
Intressepolitiskt program 

Anhöriga sökes till Nka-studie om pandemins konsekvenser  
Nka söker anhöriga till en intervjustudie om hur anhörigas möjlighet att arbeta och samtidigt ge 
omsorg till en närstående har påverkats av covid-19-pandemin. De söker den som är mellan 18 

mailto:jennifer.blomkvist@attention.se
mailto:klara.cederqvist@attention.se
https://attention.se/wp-content/uploads/2019/08/attention_lokalforening_intressepolitisk_guide.pdf
https://attention.se/lokalt/foreningsparm-och-stadgar/intressepolitiskt-arbete/
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och 64 år och som har erfarenhet av att kombinera anhörigskap med arbete både före och under 
pandemin. Intervjun sker via telefon eller Zoom. 

Läs mer  

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 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 

Skänk en gåva – hjälp oss göra mer 
Vi som jobbar för Attention behöver större resurser för att kunna bli den effektiva organisation vi 
vill vara. Både våra medlemmar och samhället har stora förväntningar på oss, samtidigt som de 
statliga bidrag vi får successivt har urholkats. Alla gåvor är därför värdefulla.  
Läs mer hur du kan bidra 
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