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Förberedelser förbundsstämman 

Med drygt två månader kvar till stämman pågår förberedelserna som bäst. Förbundsstyrelsen 

beslutar om de sista handlingarna en bit in i mars. Kansliet ser till att de och alla övriga 

handlingar kommer ut till ombuden. Ni i föreningarna utser ombud och ser till att förbereda er på 

bästa sätt. Till er hjälp finns redan nu information på hemsidan under Om oss/Förbundsstämma. 

Kom ihåg att anmäla era ombud så snart som möjligt och senast den 21 mars. Anmälan görs via 

nedanstående länk. Obs att det endast är enskilda medlemmar, som tillhört föreningen i minst 3 

månader, som kan utses till ombud. 

Anmälan ombud förbundsstämman 

Fortsatt medlemstillväxt 

Attention har en fortsatt god medlemstillströmning. Vid årsskiftet var vi 13 204 betalande 

medlemmar, en ökning från 2011 med drygt 700 personer.  

Intresset för frågor som rör personer med ADHD, AST, Tourettes syndrom och språkstörning 

bara ökar, säger ordförande Anki Sandberg i en kommentar till dessa siffror. Även antalet 

föreningar inom Attention växer och är nu uppe i 57 stycken. Statistiken visar att både gamla och 

nya föreningar växer.  

– Anledningen till ökningen är behovet av att träffas och utbyta erfarenheter. Våra medlemmar 

söker kunskap om hur man kan få vardagen att fungera trots funktionsnedsättningar. 

Just nu pågår avisering av medlemsavgiften. I början av mars får alla som ännu inte har betalat 

medlemsavgiften en påminnelse. Vi hoppas som vanligt på att så många som mjöligt vill fortsätta 

att vara medlemmar. 

Glöm inte att skicka era årsmöteshandlingar 

Just nu har många föreningar sina årsmöten Vi vill påminna om vikten av att skicka in era 

årsmöteshandlingar till kansliet så snart ni har dem klara.  

Det som ska skickas in är protokollet, verksamhetsberättelsen, årsredovisningen, 

verksamhetsplan och föreningsuppdateringen. 

Attentions vuxenläger – snart fullbokat! 

Årets vuxenläger hålls i år den 1- 6 juli. Som vanligt blir det en vecka fylld med föreläsningar, 

utflykter och skapande aktiviteter för vuxna med egna neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Lägret anordnas liksom förra året på Grebbestads folkhögskola vid havet i Bohuslän. Priset är 

oförändrat 2000 kr. Sista anmälningsdag är den 10 mars.  

Om du vill vara säker på att få en plats är det hög tid att nu anmäla sig, snart är det fullbokat. 

http://www.attention-riks.se/lokalt
http://www.attention-riks.se/form/view.php?id=94


Utökat stöd till NSPH 

Regeringen har beslutat att öka stödet till nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 

(NSPH) från 3,5 till 5 miljoner per år.  

Målsättningen med regeringens bidrag är enligt beslutet att NSPH ska tillföra patient-, brukar- 

och närståendeerfarenhet i arbetet med att förstärka inflytande och delaktighet på nationell, 

regional och lokal nivå och öka kunskapen i befolkningen om hur psykisk ohälsa yttrar sig och 

upplevs. Bidraget förväntas också öka förutsättningarna för NSPH:s  medlemsorganisationer att 

bidra med kompetens och kunskap till staten, kommuner och landsting i deras arbete med att nå 

regeringens mål på psykiatriområdet och de mål som finns i regeringens överenskommelse med 

SKL för 2013. 

– Genom det ökade stödet till NSPH hoppas vi att nätverket ska kunna utvecklas ytterligare och 

bidra med kompetens och kunskap till de fortsatta satsningar regeringen gör inom ramen för 

PRIO, berättar Anders Printz, som är samordnare för PRIO. 

NSPH, är ett nätverk av 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska 

området. 

Vägar till jobb-projektet 

I november startade förbundet projektet ”Vägar till jobb för personer med Asperger”. Under det 

första året kommer projektet att ta fram informationsmaterial och genomföra arbetsplatsbesök, till 

en början inom Värmdö Kommun. Kontakter kommer att knytas med viktiga aktörer inom 

näringsliv och arbetsmarknad. Projektet kommer också att kontakta berörda attentionföreningar 

för att möjliggöra nätverksträffar/mötesplatser för personer med egen AS-diagnos; fokus ligger på 

hur man ökar sina egna möjligheter att nå, få och behålla ett jobb. 

Mer information finns på www.attention-riks.se 
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