
 

 

Attention föreningskonferens 22-23 oktober 2022 

Plats: Scandic Alvik i Stockholm, Gustavslundsvägen 153. T-bana Alvik eller samma 

hållplats med tvärbanan.  

Inbjudan gäller 2 personer per förening. Du kan delta fysiskt på plats eller digitalt, se not på 

nästa sida. Konferensen är kostnadsfri, men de föreningars som kan bokar och betalar resa 

för sina ledamöter, se information i anmälningsformuläret. Sista anmälningsdag är den 20/9. 

Lördag 22 oktober 

09.30 – 10.00 Inregistrering och mingel med andra deltagare 

 

10.00 – 10.10 Välkomsthälsning och praktisk information 

 Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention 

 

10.10 – 10.2 10.10 – 10.25 Attentions arbete och uppbyggnad 

 

10.25 – 10.50 Vi påverkar - om Attentions intressepolitiska arbete 

 Anki Sandberg och Eric Donell 

 

10.50 – 11.05 PAUS 

 

11.05 – 11.55 Att påverka lokalt, råd tips och erfarenhetsutbyte 

 Elisabeth Sundström Graversen och Matilda Berglund Calais 

 

12-00 – 13.10 LUNCH och tid att besöka Idétorget 

 På idétorget delar med oss av erfarenheter från aktiviteter, projekt och 

satsningar som bedrivs inom Attention nationellt och lokalt. OBS! Endast 

föranmälda inslag 

 

13.10 – 13.15 Information från valberedningen 

 

13.15 – 13.40 Lokala exempel på medlemsaktiviteter 

 Erfarenheter från gruppaktiviteter i ett par föreningar 

 

13.40 – 14.15 Lokalföreningsgruppen 

 Jennifer Blomkvist och representant för gruppen 

 

14.15 – 14.35 KAFFE 

 

14.35 – 15.35 Erfarenhetsutbyte i mindre grupper om styrelse- och föreningsarbete 

 

15.50 – 16.30 Återsamling och summering 

 

19.00 – 22.00  Middag som avslutas med underhållning 

 

  



Söndag 23 oktober 

09.00 – 09.15 Introduktion inför dagens seminarier 

 

09.15 – 10.15 Våra projekt – välj ett pass 

a) Ung Dialog – Fanny Eklund och Jacqueline Hellman Treschow  

b) Äldrelyftet – Annika von Schmalensée 

c) Vägen vidare – Klara Cederqvist och Elin Pietras 

d) Skolprojektet – Susanne Berneklint och Matilda Berglund Calais 

 

10.15 – 10.30 Kaffe 

 

10.30 – 11.30 Våra projekt – välj ett pass 

e) Ung Dialog – Fanny Eklund och Jacqueline Hellman Treschow  

f) Äldrelyftet – Annika von Schmalensée 

g) Vägen vidare – Klara Cederqvist och Elin Pietras 

h) Skolprojektet – Susanne Berneklint och Matilda Berglund Calais 

 

11.35 – 12.00 Återsamling och avtackning 

 

12.00 Avhämtning wrap och frukt till hemresan 

 

 

 

För dig som deltar på distans 

Du måste delta via Zoom-appen (version 5.3 eller senare) för att kunna välja vilka 

projektpresentationer du vill delta i dag 2.  

 

Om du inte vet hur du uppdaterar eller använder Zoom: https://youtu.be/MSOGAc5Rnu0 

 

Registrera dig först för distansdeltagande här: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUldO6trz4iHNRADCM9Nd_LX3OBdoSrvcPR    

Du får då en länk per mejl som du använder för att delta i konferensen. Samma länk gäller båda 

dagarna och alla pass. Om du inte får en länk direkt så kolla i skräpposten samt att du skrev rätt 

e-postadress. 

 

Under konferensen kan du ställa frågor via chatten och om de berör alla läses de upp av den som 

håller i passet. På passet om erfarenhetsutbyte (dag 1 kl. 14.35 – 15.35) kan du slå på din 

mikrofon och diskutera med andra som deltar på distans, eller skriva i chatten. 

 

https://youtu.be/MSOGAc5Rnu0
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUldO6trz4iHNRADCM9Nd_LX3OBdoSrvcPR

