Nr 6 – 5 juni 2017
Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Rapport från förbundsstämman
Den 20-21 maj hölls Riksförbundets stämma. Ett 100-tal personer, inklusive ombud,
förbundsstyrelse, valberedning, revisorer och kanslipersonal samlades för att fatta viktiga beslut.
Mötet präglades av stort engagemang och livliga diskussioner. Protokollet är i skrivande stund
inte färdigjusterat, men i korthet kan nämnas att:


Det arbete som utförts under 2015-2016 godkändes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.



Rekordmånga motioner, 14 stycken, behandlades. Besluten blev huvudsakligen i
enlighet med styrelsens förslag, med några ändringar och många värdefulla synpunkter
att ta till vara i det framtida arbetet.



Attentions etiska riktlinjer och förbundsstadgarna ändrades på några punkter.



En verksamhetsplan och budget för de kommande två åren antogs.



Ett intressepolitiskt uttalande om vikten av en skola som ger alla elever förutsättningar
att lyckas och som pekar ut huvudmannens ansvar, antogs, se bilaga.



Medlemsavgifterna höjs nästa år. Då kommer huvudmedlem att betala 240 kr,
familjemedlem 60 kr och stödjande organisation 400 kr. Liksom tidigare tillfaller 150, 50
respektive 300 kr lokalföreningen.



Slutligen valdes en styrelse, revisorer och en valberedning, de nya namnen finns i det
aktuella numret av medlemstidningen och på webben.

Protokollet, med detaljerad information om ändringar, tillägg och beslut, kommer att skickas
både till ombuden och till föreningarna så snart det är färdigjusterat.
Stadgarna och de etiska riktlinjerna kommer att ligga på webben under lokalt, där annan viktig
föreningsinformation finns.
I de utvärderingar som lämnades finns många bra förslag hur framtida stämmor kan utvecklas
som styrelsen kommer att ha stor nytta av när planeringen av nästa stämma kommer igång.

Ny film om idrott och NPF
Attentions populära filmer har utökats med en ny film om idrott och NPF. Syftet med filmen är att
väcka tankar och öka medvetenheten inom idrottsrörelsen. Så mycket som 40 procent av barn
och unga med NPF slutar idrotta redan mellan 9 och 12 år. När barn utan diagnos idrottar som
mest.

Projektet vill skapa en mer fungerande idrott för barn och unga med NPF. Tillsammans med
Riksidrottsförbundet produceras därför också utbildningar med särskild NPF-kunskap som ska
ingå i grundkursen för ledare. De första utbildningarna kommer att starta till hösten 2017.
Projektet har även tagit fram nya material i förändrings- och påverkanssyfte. Skriften ”En
fungerande idrott för alla” finns att beställa i Attentions webbshop.
Se filmen Idrott och NPF

Attentions föreningskonferens i Södertälje
Årets höjdpunkt för aktiva inom Attention närmar sig med stormsteg. Denna gång äger
föreningskonferensen, tidigare kallat Ordförandeseminariet, rum i Södertälje på
konferensanläggningen Skogshöjd den 30/9-1/10. Programmet består av en blandning av
information från förbundet och föreningarna, projektredovisningar och möjlighet till
erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.
Liksom förra året bjuder vi in föreningarna att delta i ett idétorg där erfarenheter av aktiviteter,
projekt och satsningar som bedrivs inom Attention kan redovisas. Endast föranmälda inslag kan
tas med.
Till seminariet bjuder vi in två representanter per förening. Förbundet betalar resor och hotellrum
för deltagare som har mer än 1 timmes kollektivresa till Södertälje. För att resorna inte ska bli för
dyra bör ni boka resor så snart som möjligt! Sista anmälningsdag är den 6 september.
Anmälan Attentions föreningskonferens 30/9-1/10

Skolenkäten i korthet
Mer än 1 800 svar har inkommit på Attentions skolenkät, vi tackar alla som medverkat. Svaren
hjälper oss att driva på för en bättre och mer tillgänglig skola för våra barn och unga. Resultatet
bearbetas just nu, resultatet kommer att redovisas på vår webbplats så snart det är klart. Av en
genomgång av resultatet ser vi dock:





Att bristande tillgänglighet leder till hög frånvaro
Att eleverna får för lite stöd i förhållande till sina behov
Att svårigheterna i skolan leder till stora påfrestningar och ohälsa i familjerna
Att det saknas kompetens bland lärare, rektorer och annan skolpersonal

Förbundsstämman antog ett uttalande om vad som krävs för att vi ska få en skola där alla elever
har möjlighet att lyckas. Använd gärna texten i ert eget intressepolitiska arbete.

Fortfarande stora regionala skillnader gällande ADHD-läkemedel
Socialstyrelsens årliga rapport om användandet av ADHD-läkemedel visar att de stora regionala
skillnaderna kvarstår. Attention ser positivt på att Socialstyrelsen undersöker vad som kan ligga
bakom de stora regionala skillnaderna i läkemedelsförskrivningen.
Skillnaderna betyder att det inte finns någon jämlik vård för personer med ADHD. Där
förskrivningen är väldigt låg beror det enligt vår erfarenhet oftast på bristande resurser och
kompetens. Långa köer för utredning har länge varit och fortsätter att vara ett stort problem. När
det gäller barn drabbar det skolgången och framtida livschanser.
Till rapporten

Samverkan mellan skolmyndigheterna utreds
Regeringen har tillsatt en utredning för att göra en bred översyn av ansvarsfördelningen och
organiseringen av de statliga myndigheterna på skolområdet. Syftet är att skapa en mer
ändamålsenlig och effektivare myndighetsstruktur.

Den särskilda utredaren ska bland annat föreslå hur statens stöd till skolutveckling, på ett så
effektivt sätt som möjligt, kan komma huvudmän och verksamma inom skolväsendet till del. I
utredarens uppdrag ingår även att föreslå hur kunskapsspridning och spridning av
forskningsresultat kan komma verksamma inom skolväsendet till del på bästa sätt.
Attention följer arbetet via att vår intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson sitter med i en av
referensgrupperna.
Direktiven till utredningen finns att läsa här.

Attention i Almedalen
Attention kommer att vara på plats under Almedalsveckan i Visby för att sprida information och
väcka debatt om NPF-relaterade frågor. Våra egna seminarier kommer att handla om
arbetsmarknaden, barns inflytande, men vi deltar i ett flertal andra seminarier.
Våra seminarier äger rum på Psykisk Hälsa-huset, Kinbergs plats 8 i Visby. Programmet finner
du här.

Danmark skänker 25 stugvistelser till Attentions medlemmar
Den 29 maj tog Riksförbundet Attention emot en gåvocheck av Danmarks kronprinsessa Mary.
Överlämnandet skedde i samband med ett möte om dansk-svenskt samarbete i Stockholm.
Gåvan innebär att Attention fått värdecheckar avseende 25 stugvistelser i Danmark att dela ut
bland sina medlemmar. Vistelsen är på en vecka (värd cirka 5.000 kr/st.) och ska gå till familjer
med behov av semester i en ny miljö . Ansökan görs via formulär på www.attention-riks.se
Sista ansökningsdag är den 20 juni 2017. Checkarna är giltiga t.o.m. december 2018.

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

Skön sommar önskar vi er alla!

Tjurhornsgränd 6, 121 63 Johanneshov. Tel: 08-120 488 00. www.attention-riks.se

