Nr 4 – 10 april 2017
Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Förbundsstämman – sista chansen att anmäla ombud!
Årets förbundsstämma blir innehållsrik med många motioner samt förslag på ändringar av våra
stadgar och etiska riktlinjer. På dagordningen finns därutöver de sedvanliga frågorna om
verksamhetsplan, medlemsavgift, val av styrelsen och andra funktionärer. Program och
dagordningen finns på webben under Om oss/stämman.
Handlingarna skickas den 18 april till ombud och ersättare både postalt och digitalt. Observera
att sista anmälningsdag är den 13 april. Därefter släpper vi de förbokade rum vi har på hotellet.
Anmälan ombud till stämman

Efterlysning – era årsmöteshandlingar!

De som inte skickat in sina årsmöteshandlingar behöver göra detta så snart som möjligt. De
handlingar som ska lämnas in är:








verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2016, underskrivna
revisionsberättelse avseende för 2016, underskriven
årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande möte, underskrivna
verksamhetsplan och budget
stadgan om den är ändrad
avtal medlemsregistret
föreningsuppdatering

Behöver du hjälp med något av ovanstående, kontakta Attentions föreningsombudsman
erdal.akbas@attention-riks.se eller ring 08-120 488 15.

Ny förening Attention Järfälla/Upplands-Bro
Nu kan vi hälsa ännu en förening välkommen i Attentionfamiljen. På senaste styrelsemötet
beslutade förbundsstyrelsen att ansluta Attention Järfälla/Upplands-Bro till Riksförbundet,
som därmed blir den elfte föreningen i Stockholms län.

Aktiva föreningar i Attention
Vi gläder oss åt den stora responsen på den enkät vi skickade till er i föreningarna. Vi har fått
svar från nästan från er alla. Vi bearbetar nu svaren och återkommer med resultatet i nästa
nummer av Attention-Nytt.

Vi rensar i medlemsregistret
Efter årets avgiftsavisering och med två påminnelser, en i mars och en per mejl i april, kommer vi
att rensa i medlemsregistret. Hjälp oss att behålla medlemmarna genom att påminna dem som
ännu inte betalat. De som inte betalat i mitten av maj tar vi bort. Förtroendevalda som inte betalar
årets medlemsavgift kan inte kvarstå i uppdraget. Den registeransvariga hittar tidigare
medlemmar under Utträdda.

Barns röst-projektet besöker lokalföreningar
Vill din förening ha besök av projektet Barns röst? Barns röst arbetar för att barn med NPF ska bli
mer delaktiga i sin egen vård. Projektet bedrivs för och tillsammans med barn med NPF och går
till stor del ut på att ta fram information för barn om NPF, hur vården fungerar och vilka rättigheter
barn har inom vården.

Ett besök kan bestå av en föreläsning där projektledaren berättar om projektets arbete och
förhoppningsvis ett barn med NPF som berättar om sina erfarenheter. Det är då upp till er i
lokalföreningen att bjuda in BUP och andra som borde komma på föreläsningen.
Det är också möjligt att boka ett enklare besök för att diskutera projektet och hur ni jobbar med
barnfrågor på lokal nivå.
Hör av er till projektledare Linnéa Rosenberg för att boka ett besök!
E-post: linnea.rosenberg@attention-riks.se Telefon: 0739402273.

Utbildningshelg för Attentions besöksgrupper
Några av våra lokalföreningar bedriver besöksverksamhet på fängelser. Under besöken träffar vi
intagna som har NPF för att informera om NPF, främst ADHD, och dela med oss av våra
erfarenheter av att leva med NPF. I augusti/september kommer förbundet att anordna en
utbildningshelg i Stockholm för våra besöksgrupper. Här träffas de föreningar som är intresserade
av att starta upp en besöksgrupp och de som redan bedriver sådan verksamhet, för att utbyta
erfarenheter och utbildas vidare.
De som är intresserade av att starta en besöksgrupp i sin förening och veta mer för att komma på
utbildningshelgen är välkomna att kontakta karin.forsberg@attention-riks.se

Viktigt att se brett på ångest och depression
Attention har lämnat ett svar på Socialstyrelsens förslag ”Nationella riktlinjer för vård vid
depression och ångestsyndrom”. Det finns en hel del i riktlinjerna som är bra. Vi har koncentrerat
oss på de delar i förslaget där vi anser att det behövs justeringar och tillägg. Det gäller sådant
som sambandet med annan ohälsa, vikten av individuell behandling, tillgänglighet och diagnostik.
Vi betonar i vårt svar att riktlinjerna förtydligas så att man alltid tar hänsyn till annan samtidig
ohälsa, social förmåga och behov utifrån tilläggsdiagnoser. Det kan vara helt avgörande för ett
tillfrisknande. Alla våra remissvar hittar du på vår webbplats under remissvar

Attention reagerar på polisens antagningsregler
Idag kan personer med ADHD, autism eller annan neuropsykiatrisk diagnos inte utbilda sig till
poliser. Polisutbildningens antagningskrav innebär ett generellt stopp för personer med våra
diagnoser. Det har vi och våra medlemmar reagerat på. Därför har vi skrivit brev till
rikspolischefen med en förfrågan om ett möte om antagningskraven.
Vi anser att en individuell prövning ska tillämpas för alla sökande, även för personer med NPFdiagnos. De här reglerna bidrar till det stigma som finns kring våra diagnoser, och polisen går
miste om personer som kunnat bli väldigt bra poliser, säger Anki Sandberg, Attentions
förbundsordförande.

Attentions arbete med skolfrågan
Som ett led i vårt arbete med att förbättra skolsituationen för elever med NPF, har Attention vid
två tillfällen träffat Utbildningsdepartementet. Vi har mött både Helene Öberg, statssekreterare
och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Att stärka
lärarutbildningen med kunskap om NPF har varit det centrala budskapet, men även behovet av
ökad kunskap hos rektorer, speciallärare och specialpedagoger. Nu föreslås äntligen, att framtida
speciallärare och specialpedagoger i sin utbildning ska få kunskap om NPF.
Läs mer om förslaget på regeringens webbplats Remissen ska besvaras senast den 26 juni.

NPF-forum 2018
Förbundsstyrelsen har beslutat om planeringsramarna för nästa NPF-forum som kommer att äga
rum den 3-4 maj på Kistamässan. Årets tema är ”Se möjligheterna metoder och verktyg för
personer med NPF. Mer information kommer längre fram.

Attention i Almedalen
Första veckan i juli kommer Attention att vara på plats under Almedalsveckan i Visby för att
sprida information och väcka debatt om NPF-relaterade frågor. Våra seminarier kommer att
handla om arbetsmarknaden, idrotten och skolan, den senare i samverkan med Trygg-Hansa.
Programmet kommer att finns på webben i mitten av juni.

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

Håll koll på det som händer
Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook.
Attention på Facebook
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