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2014-03-03 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 

 

Antal medlemmar vid årets slut: 

Vid årets slut hade Attention Sollentuna 233 medlemmar varav 6 st. 

var stödmedlemmar. 

 

Antal tillkomna medlemmar under året: 

153 st. 

 

Antal utträdande medlemmar under året: 

9 st. medlemmar gick ur under året. 

 

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. 

 

Styrelse (130101): 

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 

Mårten Sohrne – suppleant 

 

Styrelsen hade samma sammansättning som ovan efter årsmötet den 130327  

förutom att sekreterarrollen ändrades till rullande samt att Karin Blecko senare  

avgick pga. långväga flytt den 130819 och att Mårten Sohrne gick från suppleant  

till ledamot. 

 

Antal protokollförda styrelsemöten: 

Fem styrelsemöten samt planeringsmöte och heldagsträff. 

 

Antal utskickade medlemsbrev: 

Två. 
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Styrelsearbetet 
Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten under året. Under vårt första år som 

styrelse har det varit mycket arbete med att få en struktur som alla styrelsemedlemmar är 

nöjda med.  

Vi har lagt tid på att pröva olika mallar när det gäller dagordning, protokoll och 

beslutsunderlag.  

Mycket kraft och tid har även lagts ned för att skapa verksamheter för medlemmarna som 

lockar samt med att samla in vad medlemmarna själva önskar av oss som förening. 

Vi har en hemsida, mailadress samt mobiltelefon. Vi har utformat en broschyr med vilken vi 

kan marknadsföra vår förening och vi håller på att ta fram visitkort. Vi har även med kassör 

Elin Wohrnes hjälp köpt in ett webbaserat bokförings- och faktureringsprogram under hösten. 

Styrelsen (Lillemor och Jonna) har sökt föreningsbidrag från socialnämnden i Sollentuna 

kommun och fick 40 000 kr per den 1 juli 2013, som en nystartad förening.  

Vi var åtta stycken i styrelsen i början av året och är nu sju kvar sedan en ledamot  

avgått pga. flytt utomlands. 

Lillemor Holmgren och Jonna Svensson representerade Attention Sollentuna vid 

Riksförbundets ordförandekonferens i Uddevalla. 

 

Genomförda aktiviteter 
 

Årsmöte i mars 

 Då vi blev en första styrelse. 

 

Föreläsningar 

 Planerad föreläsning av Elisabeth von Zeipel ”Hemmasittare” blev inställd. 

Vi gör ett nytt försök under våren 2014.  

 

Cafékvällar 

 Cafékvällar på Frivilligcentralen i Sollentuna sista måndagen i varje månad (6 st.) 
under våren. Exempel på program har varit att habiliteringen har varit på besök för att 

berätta om det stöd till vuxna med autism och Aspergers syndrom som finns och en 

arbetsterapeut från Rehab har informerat om det stöd de erbjuder vuxna med 

ADHD/ADD. Under hösten har även då anordnats 5 caféer. Ex på program har då 

varit ”information från en fritidssamordnare i Upplands-Väsby fritidsaktiviteter för 

barn/ungdomar från 10 år och uppåt” och ”Hur får man skolan att funka?” Vi har 

fortsatt med ”en presentation av inflytanderådet, RSMH och Musketörernas 

verksamhet” samt att ”Marlena Ranch kom och presenterade Unga Vuxna projektet 

och deras nya cirkel samt boken ”Det finns alltid ett sätt”. 

En lite större satsning på en cafekväll med visning av ADHD-filmen i ABF:s matsal 

tillsammans med en planerad intervju med Victor från filmen blev en lyckad kväll 

med en hel del medlemsbesökare och intressanta diskussioner trots att Victor uteblev 

pga. sjukdom (Charlotte, Jonna, Tomas, Lillemor och Mårten höll ställningarna). 

 

Gruppverksamhet 

– I april var Jonna Svensson på en kort informationsträff på Riks kansli, om tre olika 

informationsmaterial som Attention producerat. 

– Under våren har Jonna Svensson och Tomas Jansson fullgjort ABF´s cirkelledarutbildning 

(grundkurs) 
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– Studiematerial för pilotcirklar för anhöriga var klart i augusti från Riks sida, vilket har varit 

bra hjälp för att vi skulle kunna börja starta upp vår cirkelverksamhet. 

– Studiecirkeln ”Din egen berättelse” har då genomförts i samarbete med ABF med Tomas 

Jansson och Jonna Svensson som cirkelledare. De som har deltagit i cirkeln är unga vuxna 

samt vuxna personer med egen NPF-diagnos. Man har träffats vid 8 tillfällen under hösten. 

Gruppen kommer att fortsätta och fördjupa sig i arbetsmaterialet under våren 2014. 

– Studiecirkeln ”Attentions Föräldrarcirkel” kommer att starta upp med första träff  

den 21/1-14 och även den träffas vid 8 tillfällen under våren. Den görs även den i samarbete 

med ABF(Jonna Svensson och Catharina Bergold). 

– Tilläggas kan även att Attention Sollentuna sponsrar 5 platser på en Konstcirkel i Upplands-

Väsby, genom fritidssamordnare Johanna Dermer (ordnat med Charlottes hjälp). 

 

Familjeaktivitet 

– Karin Blecko och Jonna Svensson arrangerade ytterligare en familjeträff till Järvafältet, 

Bögs Gård, i maj för att se på de nyfödda lammen. 

– Ett försök till innebandykväll för barn från 15 år och uppåt har gjorts i Rösjöskolans 

idrottshall med tyvärr 0 uppslutning, men däremot har 

– aktiviteten ”Lek och bus och lite innebandy” i samma lokal blivit en uppskattad aktivitet. 

Ledare Jonna Svensson och Elin Wohrne har haft tre lördagsträffar under hösten med 

intresserade familjer då de tillsammans har lekt och haft kul, samt avslutat med en mysig 

fikastund i skolans personalrum. 

 

Anhörigkonsulenterna 

Attention Sollentuna har fortsatt samarbetet med anhörigkonsulenterna i Sollentuna, Solna 

och Täby. 

 Sollentuna: Jonna svensson har tillsammans med Helena Bjerkelius (anhörigkonsulent 
i Sollentuna) haft två samtalsgrupper riktade till anhöriga med barn med ADHD, vilka 

      startade den i februari 2013 och pågick vid 5 tillfällen. Den ena gruppen var för yngre 

      och den andra för äldre barn. De har sedan fortsatt med ytterligare en grupp under 

      hösten samt startar även nu till våren 2014 en till, fast lite med en annan utformning. 

 

      Två temakvällar om NPF i samarbete med anhörigkonsulenterna i Sollentuna och    

      Solna har genomförts. En kväll om Asperger syndrom i oktober då Sofia 

      (attitydambassadör) från Ågesta föreläste. Vi som förening var inbjudna att informera  

      om Attention och delta i en paneldebatt. Jonna, Charlotte, Lillemor, Elin, och Mårten 

      var där. Även en föreläsningskväll med Pelle Sandstrak anordnades även den i oktober 

      (Jonna).  

 

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

genomfört sin anhöriggrupp i Täby i samarbete med anhörigkonsulenten i samma 

kommun. Den startade i februari 2013 och de träffades vid 4 tillfällen. Gruppen är en 

utbildnings- och samtalsgrupp och riktar sig till föräldrar till barn med NPF.  

            Det genomfördes både en grupp för yngre och en för äldre barn. Under hösten höll 

            Jonna och Kerstin ytterligare en grupp. 
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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 fortsatt sitt arbete under året som varit. 

 

Intressepolitiskt arbete 

Attention Sollentuna har under 2013 bedrivit ett påverkansarbete mot Järfälla kommuns 

kommunala boendestöd (det råder LoV i Järfälla och det finns även privata aktörer som 

kommer och går) genom chefen för Socialpsykiatri Voo samt en biståndshandläggare på 

enheten funktionsnedsättning. Vi har haft mailkontakt samt två möten var av ett praktiskt 

orienterat på plats hos en biståndstagare. Det fanns flera problem, både på individ- och 

strukturell nivå och vårt arbete har gett resultat.  

Det har rapporterats vid ett flertal tillfällen av ytterligare en biståndstagare att det har skett 

förbättringar och att de tycks hålla i sig. Det är dock värt att påpeka att boendestödjare inte 

alltid tar sina kunder på allvar, inte ens när flera biståndstagare går ihop och påtalar 

problemen, det blir därför nödvändigt att gå över huvudet på boendestödjaren och ta upp 

problemen med deras personalansvariga chef. Eftersom PuL existerar är det inte heller lätt att 

hitta och träffa andra kunder/biståndstagare och höra om de har samma problem eller rent av 

lyckats få till en lösning på egen hand.  

Övrig verksamhet 
 Kontakt har tagits och finns med Ungdomens hus Satellitens verksamhetsutvecklare 

som Lillemor och eventuellt Mårten kommer att bygga ett vidare samarbete på när det 

blir ett bra tillfälle till det. 

Lillemor och Tomas var på Temakväll om att leda verksamhet för barn, unga och 

vuxna med ADHD, Asperger med föreläsare Lasse Andersson i november på Arena 

Satelliten. Kvällen var anordnad av Johanna Dermer fritidssamordnare i U-V och 

Elisabeth Hogart fritidssamordnare i Sollentuna kommun. 

 En informations- och samtalsträff om NPF med ett tiotal scoutledare genomfördes i  
            februari 2013 av Jonna Svensson och Elin Wohrne. Ledarna var med i en 

            Scoutförening som drivs av SMU i Upplands – Väsby Kommun. Initiativtagare var  

            Scoutledare Karina Nieder är även dåvarande samordnare på Barnahus Norrort. 

 Jonna Svensson och Mårten Sohrne 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 i april. Kontakten fortsätter. 

 Karin Blecko och Lillemor Holmgren informerade under våren om Attentions 

verksamhet under en träff för anhöriga och personer med egen NPF-diagnos i Sigtuna 

kommun. 

 Lillemor har informerat om Attention på Järva psykiatri. 

 Jonna och Lillemor har deltagit med ett bokbord på Erik Donells föreläsning i 
Sollentuna. 

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

temadag om ”Hemmasittare” på Scandic Hotell i Sollentuna. Dagen anordnades av 

Attention Utbildning och medlemmar från styrelsen var värdar under dagen 

(Jonna, Lillemor, Charlotte och Tomas var anmälda) 

 Bok- och informationsbord på Attention utbildnings dag om unga vuxna med ADHD 
även det i Sollentuna på Scandic hotell (Tomas och Lillemor). 
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 Vi hade ett infobord på Stinsens föreningsmässa, vilket vi ska göra till årligen 

återkommande i september (Jonna, Charlotte och Elin var där och Tomas förberedde). 

– Provapå-aktiviteter planeras till hösten 2014 genom de kontakter som togs på 

mässan (Lillemor och Jonna förbereder under våren 2014). 

 

Marknadsföring 
Vi har under året utformat en broschyr, ett välkomstbrev samt ett förslag på visitkort. 

Vi har även arbetat fram en mall för cafékvällarna, så de är lätt igenkännbara för våra 

medlemmar. 

 

Roslagen och Stockholms län 

Attention Sollentuna har uppskattat att samarbeta både med Roslagen och Stockholms län 

samt med andra lokalföreningar när tillfällen ges. 

 

Kontakt med Länsföreningen 
 Ida Bergdahl blir invald i Länsföreningens styrelse. 

 Mårten Sohrne var på länets samarbetshelg i november som handlade om vad 
lokalföreningarna och länet kan göra tillsammans, hemsidan och NVC.  

 Jonna, Tomas och Ida var på länets seminarium om Case Management den 15/10 i  
      landstingshuset i Stockholm. 

 

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

Riksförbundet i april. 

 Vid Riksförbundets ordförandekonferens i oktober deltog även där Jonna Svensson 
och Lillemor Holmgren. 

 

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

Län som har hjälpt oss under det gångna året. 

 

 

 

 

 

 

_________________________                    _________________________ 

Jonna Svensson                                             Lillemor Holmgren 

Ordförande                                                    Vice ordförande 

 

 

 

 

 

_________________________                    _________________________ 

Elin Wohrne                                                   Ida Bergendahl                                                                                                                                          

Kassör                                                            Ledamot 
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_________________________                    _________________________ 

 Tomas Jansson                                              Charlotte Magnusson 

  Ledamot                                                        Ledamot 

 

 

 

 

 

 

_________________________   

Mårten Sohrne                                                    

Ledamot                             

 

 

 

                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


