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Handlingarna till förbundsstämman 

Årets förbundsstämma blir innehållsrik med ovanligt många motioner och ändringar av våra 

stadgar och program. Nio motioner ska behandlas de handlar bland annat om läger, införandet 

av autogiro, information om lokalföreningarnas aktiviteter, medlemmars möjlighet att delta i 

utbildning, rätt till tillfällig föräldrapenning, juridisk hjälp och utbildningsbehov i lokalföreningarna. 

Förbundsstyrelsen föreslår att de etiska riktlinjerna och det intressepolitiska programmet 

revideras samt att stadgarna justeras.  

På dagordningen finns därutöver givetvis de sedvanliga frågorna om verksamhetsplan, 

medlemsavgift och styrelsen för de kommande två åren. Dagordningen finns på webben under 

Om oss/stämman.  

Handlingarna skickades den 20 mars till ombud och ersättare. 

Medlemsregistret och autogiro 

Påminnelse om att betala medlemsavgiften för 2015 har just skickats ut. Vi hoppas givetvis att så 

många som möjligt vill fortsätta att vara delaktiga i arbetet. I mitten av maj rensar vi registret från 

de som inte betalat. Till sommaren räknar vi med att kunna erbjuda nya medlemmar att betala 

avgiften via autogiro. Vår förhoppning är att många ska uppleva det som en bra service och 

ansluta sig. 

Ny handbok från Vägar till jobb 

Attentions projekt Vägar till jobb är nu inne på sitt tredje och sista projektår. Projektet fokuserar 

på Aspergers syndrom och arbetslivet och jobbar för att förbättra arbetsgivares attityder 

gentemot arbetssökande med diagnosen. Fram till idag har projektets informatörer, som alla har 

egen AS-diagnos, besökt och informerat närmare 130 olika arbetsgivare och arbetsplatser om de 

styrkor och fördelar som personer med AS har. Projektet lyfter budskapet att arbetsgivare har 

mycket att vinna på att rekrytera unik arbetskraft! 

Projektet har nu tagit fram en handbok som innehåller fakta om 

AS i kombination med konkreta tips och råd som bygger på de 

utmaningar som kan uppstå i samband med olika situationer på 

jobbet. Handboken kan med fördel användas vid introduktionen 

av nyanställda med Aspergers syndrom på arbetsplatser, men 

även yrkesverksamma som coachar arbetssökande personer 

med AS kan ha stor nytta av handboken. Handboken delas ut i 

samband med att projektinformatörerna genomför 

arbetsplatsbesök, men kan även beställas i vår webbutik för 

30 kr st. 

 

http://www.attention-riks.se/lokalt
http://www.sigtuna.se/sv/


Lokalföreningarnas årsmöten 

Under februari och mars har de flesta av våra lokala föreningar årsmöten. Så snart ni har fått 

årsmötesprotokollet påskrivet och justerat så ska de skickas till förbundskansliet. Handlingarna 

måste finnas tillgängliga här i samband med den revison som ligger till grund för vår ansökan om 

statsbidrag.  

 

Ishockeyförbundets NPF-material som e-bok och pdf 

Attention har under våren samarbetat med Svenska Ishockeyförbundet om deras satsning på att 

utbilda sina ledare inom NPF. Nu är utbildningsmaterialet klart och finns att läsa gratis som e-bok 

och nedladdningsbar pdf. 

Materialet täcker in flera delar inom NPF (till exempel ADHD och Asperger). Ambitionen är att 

göra Ishockeyförbundets ledare tryggare i ämnet och ge dem tips som de kan använda i 

verksamheten. 

Läs och ladda ner materialet här 

NSPH-projektet Din Rätt 

Har du erfarenhet av att ha blivit diskriminerad? Vet du i så fall vart du kan vända dig för att få 

hjälp? Projektet Din Rätt arbetar med att uppmärksamma och stoppa diskriminering som gjorts 

mot personer på grund av deras psykiska ohälsa. 

Vi vill sprida kunskap om vilka rättigheter man har som person med psykisk ohälsa, ge tips till 

personer som upplever sig ha blivit diskriminerade och ge råd om vart du kan vända dig för att få 

stöd, information eller upprättelse. Vi två som driver projektet brinner för att diskriminering ska 

upphöra. Det är för patienter, klienter och anhöriga vi finns till. 

Vi misstänker att mörkertalet kring diskriminering kopplat till psykisk ohälsa är stort. Men vi 

behöver lära oss mer. Om du vill får du gärna dela med dig av din historia anonymt. Du får också 

gärna använda dig av vår rådgivningstjänst. Vi gör ingenting med någon av historierna utan att i 

så fall först föra en dialog med den som skickat in den. Er trygghet och sekretess hos oss är 

viktig för oss. Att vi samlar in historier om orättvisa är för att vi två som arbetar i projektet ska få 

ett underlag till hur vi kan arbeta som effektivast när vi försöker skapa förändringar. Hjälp oss 

gärna – vi behöver dig för att se hur problemet ser ut. Du kan också följa våra uppdateringar på 

projektets Facebooksida här! 

Projektet löper över tre år och är finansierat av Allmänna Arvsfonden. 
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