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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 

 

Antal medlemmar vid årets slut: 

Vid årets slut hade Attention Sollentuna 80 medlemmar. 

 

Antal tillkomna medlemmar under året: 

80 medlemmar från bildandet den 23 maj 2012. 

 

Antal utträdande medlemmar under året: 

0 medlemmar 

 

Medlemsavgift: 

Huvudperson – 200 kronor. 

Familjemedlem – 50 kronor. 

Stödmedlem – 300 kronor. 

 

Lokal: 

Ingen egen men föreningen har haft tillgång till: 

• Ett klassrum i Rösjöskolans lokaler på Ribbings Väg 22, Sollentuna 

och föreläsnings- samt utbildningslokaler på ABF Häggviksvägen 2 även 

det i Sollentuna. 

• Sollentuna Kommun, Solom Vård- och Omsorgskontorets  

Frivilligcentral/Träffpunkten Turebergsallé 16, Sollentuna. 

 

Interimstyrelse: 

Jonna Svensson – ordförande tillika firmatecknare 

Lillemor Holmgren – vice ordförande 

Charlotte Magnusson – sekreterare 

Elin Wohrne – kassör tillika firmatecknare 

Karin Blecko – ledamot 

Tomas Jansson – ledamot (medlemregisteransvarig) 

Ida Bergdahl – ledamot 

Cicilia Olsson – suppleant 

Mårten Sohrne – suppleant 

 

Antal protokollförda styrelsemöten: 

Fyra. 

 

Antal utskickade medlemsbrev: 

Tre, varav två från Attention Roslagen. 

 

Styrelsearbetet 
Styrelsen har haft fyra protokollförda styrelsemöten under året. Vi har gått ABF´s 

styrelseutbildning i ABF´s lokaler i Häggvik i Sollentuna. Sedan bildandet i maj samt 
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godkännandet av Attention Riks i juni, har mycket arbete lagts ner på det rent praktiska med 

att bygga upp en ideell förening. Vi har en fungerande hemsida och egen mailadress.  

Vi var nio stycken i styrelsen från början och är nu åtta kvar sedan en ledamot avgått av 

privata skäl. 

Jonna Svensson har deltagit i ordförandeutbildningen anordnad av Riksförbundet  

Attention.  

Lillemor Holmgren och Jonna Svensson representerade Attention Sollentuna vid 

Riksförbundets ordförandekonferens i Luleå. 

 

Genomförda aktiviteter 
Bildandemöte 

• Då vi bildade en interimstyrelse. 

 

Föreläsningar 

• Föreläsning i Sollentuna med Kerstin Alm ”Vad är Asperger” och Erik Donell 

som visade filmen ”Vi har Tourettes” samt pratade om vad Tourette innebär. Ca 

30 stycken besökare kom. 

• Visning av ADHD-filmen ”Jag har ADHD” samt med en efterföljande intervju 

med Victor Wikander, en av dem som är med i filmen. Vi fick även ett smakprov 

på Victors fotoutställning ”ADHD i bild” som tidigare visats på kulturhuset. 

 

Bägge föreläsningarna hölls i ABF´s lokaler. 

 

Cafékvällar 

• Vi startade upp med vår första Cafékväll i november. Personer med eller utan  

      diagnos var välkomna. Cafékvällar kommer anordnas under våren en gång i  

      månaden. 

 

Gruppverksamhet 

• Är på planeringsstadiet. Se nedan. 

 

Anhörigkonsulenterna 

Attention Sollentuna har börjat arbetet med att utveckla samarbetet med anhörigkonsulenterna 

i Sollentuna, Täby och Vallentuna. 

• Sollentuna: Jonna Svensson och Lillemor Holmgren har informerat om 

      Riksförbundet och vår lokalförening, för en grupp anhöriga till unga vuxna  

      med Aspergers Syndrom. Gruppen var anordnad av SOLOMs förebyggande  

      verksamhets (Sollentuna Kommun) anhörigkonsulent Helena Bjerkelius. 

      Senare har Jonna svensson blivit tillfrågad om att leda en samtalsgrupp 

      riktad till anhöriga med barn med ADHD, tillsammans med Helena vilken 

      planeras till att starta den 5/2 - 13. De har haft ett par träffar under senhösten 

      för planering av gruppen och det visade sig att så många visade intresse så att två 

      grupper bildades en för yngre och en för äldre barn. 

• Täby: Jonna Svensson och Kerstin Alm, vice ordförande i Attention Roslagen, började 

redan under sen vår planera för en anhöriggrupp i Täby som startade 4 februari 2013. 

Gruppen är en utbildnings- och samtalsgrupp och riktar sig till  

      föräldrar till barn med NPF. Den anordnas tillsammans med anhörigkonsulenten i 

      Täby, Sanna Öman. Även där har vi haft turen att få så många anmälningar så att det 

      blir en grupp både för yngre och en för äldre barn. 
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• Vallentuna: Jonna Svensson har tillsammans med Kerstin Alm, Attention Roslagen, 

medverkat vid en anhörigträff på ”Träffen” i Vallentuna och berättat om 

Riksförbundet, Attention Roslagen och Attention Sollentunas verksamhet. 

 

           

 

 

Inflytanderådet, ett brukarråd i Sollentuna 

Inflytanderådet är ett brukarråd i Sollentuna Kommun som består av brukare och ideella 

organisationerna RSMH ”Värmekällan” och Attention Sollentuna (Jonna Svensson). 

Rådet har skapats med Moniqa Leitinen som projektledare under ett intensivt år. Ett 

samverkansavtal har tagits fram gemensamt för Inflytanderådet och Socialpsykiatrin, 

Britta Åkerlund(Avdelningschef Socialkontoret Avd för vuxna), Jenny Swärd (Enhetschef 

Missbruk- och socialpsykiatri myndighet) och Reza Moein (Enhetschef 

socialpsykiatrienheten) i Sollentuna kommun. 

Inflytanderådet har haft sitt första möte samt två till med Socialpsykiatrin under året 2012. 

Jonna Svensson har gått NSPH´s studiecirklar bla ”din egen makt” 

och ”Din egen berättelse” i ett led i bildandet av inflytanderådet i samarbete med Mårten 

Jansson från NSPH. 

 

Övrig verksamhet 

 
• Under året har lokalföreningen blivit tillfrågad att komma och informera om främst 

ADHD på Ungdomens hus Satelliten i Sollentuna. En kontakt har tagits som vi 

kommer att bygga ett vidare samarbete på. 

• Lillemor Holmgren och Jonna Svensson har träffat en Scoutförening som 

      drivs av SMU i Upplands –Väsby Kommun. Scoutledare Karina Nieder är även 

      samordnare på Barnahus Norrort. En informations- och samtalsträff om NPF med  

      ett tiotal scoutledare har planerats och ska genomföras i februari 2013 av Jonna 

      Svensson och Elin Wohrne. Yrkesverksamma på Barnhuset efterfrågar även de 

      information.           

• Jonna Svensson och Kerstin Alm från Attention Roslagen har presenterat 

Riksförbundets, Attention Roslagens och Attention Sollentunas verksamhet på  

      en av PRIMA vuxenpsykiatris informationsträffar om ADHD/ADD för patienter  

      och närstående vuxna. Kontakten fortsätter. 

• Attention Sollentuna har varit representerat med bok- och informationsbord vid en 

temadag om struktur och stöd till personer med NPF på Scandic Hotell i Sollentuna. 

Dagen anordnades av Attention Utbildning och medlemmar från styrelsen var värdar 

under dagen. 
 

 

 

 

Roslagen 

I november 2011 inbjöd styrelsen i Attention Roslagen med stöd från Riksförbundet Attention 

alla medlemmar i Sollentuna med grannkommuner till ett möte för att diskutera fram en aktiv 

arbetsgrupp med sitt säte i Sollentuna. Det behövdes för att skapa en närhet till medlemmarna 

i detta område. Arbetet med att bilda en egen förening fortsatte genom en föreläsningskväll 

med Kerstin Alm och Erik Donell. Efter den kvällen fortsatte vi med att bilda den arbetsgrupp 

som senare blev den interimstyrelse vi är idag. I juni 2012 anslöts arbetsgruppen till 
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Riksförbundet Attention som en egen förening. Vi har fått en medlemskassa av Attention 

Roslagen med 1000 kr vid uppstart och även möjlighet till hjälp med kostnaden för 

medlemsutskick tills vi kom igång. 

Under hösten har Attention Sollentuna haft täta kontakter med Attention Roslagen och 

därmed fått stöd i sin uppstart av sin förening. 

  

 

Kontakt med Länsföreningen 
• Tomas Jansson och Mårten Sohrne deltog i en utbildningsdag i lösningsfokus  

      tillika samverkansdag för Attentionföreningar i Stockholms län, som anordnades  

      av Länsföreningen. 

• Attention Sollentuna har nu nominerat Mårten Sohrne (ordinarie) och Ida Bergdahl 

(suppleant) till länets styrelse. 

 

Kontakt med Riksförbundet 
• Jonna Svensson och Lillemor Holmgren deltog i NPF-forum som anordnades av 

Riksförbundet i april. 

• Vid Riksförbundets ordförandekonferens i oktober deltog Jonna Svensson och 

Lillemor Holmgren. 

• Jonna Svensson har deltagit i en ordförandeutbildning och tillsammans med 

Tomas Jansson i en andra inspirationshelg för föreningar som ska starta eller  

            redan har anhöriggrupper.  

• Lillemor Holmgren och Tomas Jansson har varit på en inspirationsdag i november  

      om Anhörigstöd som var ett samarbete mellan Sveriges kommuner och Landsting,  

      Socialstyrelsen och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).  

     

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla på Riksförbundets kansli och Attention 

Roslagen som hjälpt oss under det gångna året. 

 

 

 

_________________________                    _________________________ 

Jonna Svensson                                             Lillemor Holmgren 

Ordförande                                                    Vice ordförande 

 

 

 

 

_________________________                    _________________________ 

Charlotte Magnusson                                     Elin Wohrne 

Sekreterare                                                     Kassör 

 

 

 

 

_________________________                    _________________________ 

Karin Blecko                                                 Tomas Jansson 

Ledamot                                                         Ledamot 
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_________________________                    __________________________ 

Ida Bergdahl                                                   Mårten Sohrne 

Ledamot                                                          Suppleant 

 

 

 

 

 


