
 
 
Under 2021 bildade förbundsstyrelsen en arbetsgrupp vars fokusområde är lokalföreningar.  
Arbetsgruppen är en del i förbundets satsning på att det lokala stödet ska bli mer omfattande 
och hållbart. 
Andra områden som ingår i stödet till lokalföreningar är att löpande ta fram kompetenshöjande 
filmer, återkommande digitala utbildningar kopplat till styrelsearbete, uppdatering av mallar och 
nya webbsidor.  
 
Gruppindelning 
Vi har delat in våra lokalföreningar i 5 grupper med 10–12 lokalföreningar i varje grupp. 
Gruppansvarig är de 5 representanterna i förbundsstyrelsens arbetsgrupp som kallar sig 
”Attentions föreningsstöd”  
 
 
Digitala ordförandeträffar, 2 per termin 
Gruppansvarig välkomnar alla i föreningens styrelse att höra av sig vid behov och kommer att 
finnas tillhands för rådgivande frågor som rör verksamheten i föreningen.  
De kommer också att leda två digitala 1, 5 timmes ordförandeträffar per termin.  
Inbjudan med anmälningsformulär skickas ut via kansliet och möteslänk skickas ut ett par dagar 
innan mötet. Info om dessa träffar finnas alltid på https://attention.se/lokalt/  
Till dessa möten kommer vi att enbart bjuda in ordförande ifrån de olika lokalföreningarna. Vi vill 
på detta sätt skapa en trygg gemenskap ordförande emellan och ge en möjlighet att löpande ha 
erfarenhetsutbyte för att stärka er roll ytterligare som omfattar ett stort ansvar.  
 
 
Vad diskuteras på träffarna? 
Här pratar vi om det allmänna läget men lyfter också frågor efter önskemål/förslag inkomna i 
förväg från Riksförbundet samt föreningarna själva.   
Temat för mötet får deltagarna information om i samband med inbjudan.  
 
Kansliets roll 
Kansliet kommer fortsatt att ansvara för frågor kring t ex  
 

- Administration 
- Medlemsregister 
- Webbsidor   
- Uppdatering av mallar 
- Insamling av årsmöteshandlingar 
- Inbjudan till digitala cafékvällar med övergripande teman som känns nödvändiga och 

aktuella t ex inför kampanjer, förbundsstämman, era årsmöten mm 
 
 

 
 
Övrigt stöd 
Utöver stöd från förbundsstyrelsens arbetsgrupp och Riksförbundets kansli kommer 
föreningarna kunna anlita Anders Pettersson som en extra insats.   

https://attention.se/lokalt/


Han har bred kompetens kring allt från föreningsutveckling, stadgefrågor och 
styrelseutbildningar till krishantering, arbetsrätt mm.  I första hand diskuterar ni frågor med er 
gruppansvarig men behöver ordförande stöd utöver det och kanske behöver en utbildning kring 
styrelsens arbete eller om en kris uppstått där det behövs hjälp utifrån, då anlitar ni Anders.  
 
 
Studieförbund 
Har ni inte tagit kontakt med ett studieförbund så är det något vi rekommenderar att ni gör för 
att se om även de kan stötta er i föreningsarbetet. Många studieförbund kan vara behjälpliga 
med att låna ut lokaler, om ni behöver utbildning specifikt för ordförande, kassör eller 
sekreterare.  Riksförbundet har ett centralt avtal med Studieförbundet Vuxenskolan men får ni 
en bättre kontakt med annat studieförbund så går det lika bra.  

 
 
 
GRUPP 1 - Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, 
Västernorrlands län 
 
Gruppansvarig:  
Anders Noreliusson, ledamot i förbundsstyrelsen samt i arbetsutskottet, ledamot i Attention 
Hudiksvall 
Kontaktuppgift: anders.noreliusson@gmail.com  
 
Föreningar:  
Attention Bollnäs 
Attention Hudiksvall 
Attention Jämtland-Härjedalen 
Attention Kiruna 
Attention Luleå-Boden 
Attention Skellefteå 
Attention Söderhamn 
Attention Sundsvall-Timrå 
Attention Umeå 
Attention Vilhelmina 
Attention Ånge 
Attention Örnsköldsvik 
 
 
 
 
GRUPP 2 - Stockholms län, Gotlands län 
 
Gruppansvarig:  
Birgitta Nordfors Johansson, suppleant i förbundsstyrelsen, ordförande i Attention Nacka-Värmdö 
Kontaktuppgift: birgitta59.bnj@gmail.com  
 
Föreningar:  
Attention Globen med omnejd 
Attention Gotland 
Attention Haninge-Tyresö 
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Attention Huddinge-Botkyrka-Salem 
Attention Järfälla-Upplands Bro 
Attention Nacka-Värmdö 
Attention Nynäshamn 
Attention Roslagen 
Attention Sollentuna-Väsby 
Attention Solna-Sundbyberg 
Attention Stockholm 
Attention Södertälje-Nykvarn 
Attention Täby med omnejd 
 
 
 
GRUPP 3 – Södermanlands län, Värmlands län, Västmanlands län , Uppsala län, Örebro län 
Gruppansvarig:  
Elizabeth Odalen Bjord, ledamot i förbundsstyrelsen, vice ordförande i Attention Karlstad-Värmland 
Kontaktuppgift: elizabeth@bjord.se  
 
Föreningar:  
Attention Dalarna 
Attention Enköping 
Attention Eskilstuna-Strängnäs 
Attention Håbo 
Attention Karlstad-Värmland 
Attention Lindesberg med kranskommuner 
Attention Nyköping 
Attention Sala 
Attention Västerås 
Attention Uppsala 
Attention Örebro 
 
 
 
GRUPP 4 - Skåne län, Kronobergs län, Hallands län, Jönköpings län 
 
Gruppansvarig:  
Inger Nilsson, ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i Attention Helsingborg-Ängelholm 
Kontaktuppgift: inger.b.nilsson@telia.com  
 
Föreningar:  
Attention Falkenberg-Varberg 
Attention Halmstad Hylte Laholm 
Attention Helsingborg-Ängelholm 
Attention Jönköping 
Attention Kronoberg 
Attention Kungsbacka 
Attention Lund 
Attention Malmö 
Attention Sydöstra Skåne 
Attention Trelleborg 
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GRUPP 5 - Västra Götalands län, Östergötlands län, Kalmar län, Gotlands län 
 
Gruppansvarig: 
 Jennifer Blomkvist, kansliets samordnare kring administration och föreningsstöd 
Kontaktuppgift: jennifer.blomkvist@attention.se  
 
Föreningar: 
Attention Borås 
Attention Göteborg   
Attention HÖK  
Attention Kalmar 
Attention Lerum   
Attention Linköping 
Attention Mölndal     
Attention Skaraborg   
Attention Uddevalla 
Attention Östergötland 
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