
  
 

Riksförbundet Attentions temaveckor 2022  

 

Under andra halvan av 2021 testade vi att ha utvalda teman i vår externa kommunikation. Vi 

hade en kampanjmånad om Skola och en vecka om Tjejer och NPF.  

Nu under 2022 kommer vi att fortsätta med temaveckor och kopplar ihop det med samma tema 

som medlemstidningen har. Som alltid så hänger ni föreningar på utifrån era förutsättningar, 

men ett enkelt men ändå effektfullt sätt är att ni delar de inlägg och artiklar som vi lägger upp i 

våra kanaler.   

  

Inför varje temavecka bjuder vi in er föreningar till en cafékväll där vi berättar om en del av de 

artiklar som kommer samt att det blir ett tillfälle att diskutera temat/frågan er föreningar emellan 

  

Nedan finns info om  

• Utgivningsdag för tidning  

• Tema för årets medlemstidning   

• Datum för digital cafékväll och vilka som deltar från Riksförbundet 

• Tidpunkt för temavecka  

  

  

Tidning Nr. 1 2022   

• Utgivning: 2 mars   

• Tema: Arbete  

• Cafékväll för föreningar: 8 februari - Nina Norén, kommunikatör, presenterar kommande 

artiklar och Klara Cederqvist, projektledare för nya arvsfondsprojektet ”Vägen Vidare” berättar 

om inledningen av projektet.  

• Temavecka: Vecka 10 – start 7 mars  

 

  

Tidning nr 2 2022   

• Utgivning: 26 maj   

• Tema: Vård  

• Cafékväll för föreningar: maj – Nina Norén, kommunikatör, presenterar kommande artiklar 

och Matilda Berglund Calais, intressepolitisk utredare, pratar bl a om resultaten av den 

vårdenkät som gick ut i januari.  

• Temavecka: Vecka 23 – start 6 juni 

  

  

Tidning nr 3 2022  

• Utgivning: 19 september   

• Tema: Problematisk skolfrånvaro  

• Cafékväll för föreningar: 30 augusti - Nina Norén, kommunikatör, presenterar kommande 

artiklar och Susanne Berneklint, projektledare för nya arvsfondsprojektet ”Vägen tillbaka” om 

problematisk skolfrånvaro berättar om inledningen av projektet 

• Temavecka: vecka 39 – start 26/9  



  

  

Tidning nr 4 2022  

• Utgivning: 29 november  

• Tema: Hälsa & Rörelse  

• Cafékväll för föreningar: 8 november – Nina Norén, kommunikatör, presenterar kommande 

artiklar – Nina Norén, kommunikatör, presenterar kommande artiklar  

• Temavecka: Vecka 49 – start 5/12  


