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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 

 

Antal medlemmar vid årets slut: 

Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st.  

var stödmedlemmar. 

 

Antal tillkomna medlemmar under året: 

120 st. 

 

Antal utträdande medlemmar under året: 

15 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. 

 Har även haft styrelsemöten hemma hos vice ordförande. 
               

 

 

Styrelse (140101): 

Jonna Svensson – ordförande tillika firmatecknare 

Lillemor Holmgren – vice ordförande 

Elin Wohrne – kassör tillika firmatecknare 

Tomas Jansson – ledamot (medlemregisteransvarig) 

Charlotte Magnusson– ledamot 

Ida Bergdahl – ledamot 

Mårten Sohrne– suppleant 

Sekreterare – rullande  

 

Efter årsmötet den 140324 så såg styrelsen ut som följer:  

Jonna Svensson – ordförande tillika firmatecknare samt medlemsregisteransvarig 

Lillemor Holmgren – vice ordförande 

Eva Eggeby – kassör tillika firmatecknare 

Ida Bergdahl – ledamot 

Mårten Sohrne – ledamot 

Rullande – sekreterare 

 



 

 

Ida Bergdahl har avsagt sig sin plats i styrelsen pga. flytt under hösten. 

 

Antal protokollförda styrelsemöten: 

Åtta styrelsemöten samt en planeringsträff. 

 

Styrelsearbetet 
Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten under året. Under vårt andra år som 

styrelse har vi arbetat med att få till en bra marknadsföring samt att knyta fler och bredare 

kontakter samt att vidareutveckla de vi redan har. 

Vi har varit en mindre styrelse än tidigare och det har naturligtvis återspeglat sig i 

verksamheten. Vi var sju stycken i styrelsen i början av verksamhetsåret 2014 och är nu fyra 

kvar sedan fyra har avgått och en tillkommit.  

Samtidigt har vårt medlemsantal hela tiden ökat vilket har varit roligt. Vi märker att vi börjar 

etablera oss som förening i vårt område och folk känner till oss. Vi har vidareutvecklat vår 

broschyr med vilken vi kan göra en mindre omständlig marknadsförning och våra visitkort 

ligger klara för tryck. Styrelsen (Lillemor och Jonna) har sökt föreningsbidrag från 

socialnämnden i Sollentuna kommun och fick 90 000 kr att användas under två år framåt dvs. 

2015-2016.  

 

Genomförda aktiviteter 
 

Årsmöte i mars 

 En ny styrelse valdes. 

 

Föreläsningar 

 Föreläsning med Urban Leijon, Niklas Ristarp från Musketörerna och Hanna med 
mamma Anneli Andersson Shamsizadeh den 7 maj ”ADHD och medicinen” 

under våren och Temakväll den 25 november om ”Körkort och NPF” i regi av 

Attention Riks genom oss i Sollentuna. 

 

Cafékvällar 

 Cafékvällar på Frivilligcentralen i Sollentuna en torsdag i varje månad, fyra stycken 
under våren och lika många under hösten. Vi har haft två öppna kvällar dvs. endast 

rena träffar utan bestämt program. Andra program har varit: Tips på hur man skriver 

vårdbidrag, Möjligheternas kontor i Sollentuna, En beskrivning av Godmansskap och 

fullmakt, arbetsterapeuter från Upplands-Väsby och Sollentuna Rehab kom berättade 

vad de kan hjälpa personer som har ADHD/ADD med och så har vi haft 

Parasoll(Personligt ombud för psykiskt funktionshindrade) på besök.  

 

Gruppverksamhet 

– Under hela våren har Catharina Bergold och Jonna Svensson drivit Studiecirkeln 

”Attentions Föräldrarcirkel” bestående av 8 träffar à 3 tim vardera i samarbete med ABF.  

– Jonna Svensson och Anhörigkonsulent Helena Bjerkelius i Sollentuna har haft en 

anhöriggrupp för anhöriga till barn som har ADHD där vi har träffats vid fem tillfällen även 

den under våren.  

– Studiecirkeln ”Din egen berättelse” har fortsatt med syfte att fördjupa sig i arbetsmaterialet 

under terminen och med Tomas Jansson och Susanne Öman som cirkelledare. De som har 

deltagit i cirkeln är samma grupp unga vuxna samt vuxna personer med egen NPF-diagnos.  

– Kontakter har tagits under året dels med ledare för att bilda tjejcirklar och även med 

ungdomar som är intresserade av att skapa en träffgrupp för Aspergare. 



 

 

 

 

Familjeaktivitet 

– Aktiviteten ”Lek och bus” i Rösjöskolan har erbjudits vid ett tillfälle den 27/4, tyvärr utan 

uppslutning. Därför läggs verksamheten ”på is” tills vidare. 

 

Anhörigkonsulenterna 

Attention Sollentuna har fortsatt samarbetet med anhörigkonsulenten i Sollentuna. 

 Sollentuna: Jonna svensson har tillsammans med Helena Bjerkelius (anhörigkonsulent 

i Sollentuna) haft en samtalsgrupp samt föreläsningsgrupp riktad till anhöriga med 
barn med ADHD, vilka 

      startade den 27 januari 2014 och pågick vid 5 tillfällen.  

 Vi har även haft två planeringsmöten gällande ett Nätverk för anhöriga till de som har 

autismspektrumtillstånd och ADHD/ADD samt en syskongrupp inför våren i 

Sollentuna under hösten. 

 

 

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. Tyvärr har Jonna Svensson inte möjlighet 

att fortsätta sitt arbete i rådet under hösten och Attention Sollentuna letar ny representant. 

 

Intressepolitiskt arbete 

– Lillemor har varit på två förberedande möten som gäller samverkan mellan Sollentuna 

kommun och intresserade ideella föreningar. Man vill från kommunens sida skriva ett 

samarbetsavtal med oss. Vi bevakar detta.  

– Lillemor Holmgren har varit på dialogmöte med kommunen 19/3 -14. 

– Jonna var ombud på Attention Läns årsmöte den 30/3-14. 

 
Övrig verksamhet 

– Jonna och Lillemor har Infobord vid föreläsning Eric Donell i Upplands-Väsby och även i 

april Sollentuna. 

– Jonna och Lillemor stod med Infobord på Tomas Nyboms föreläsning ”I dina ögon” i 

Edsbergskyrkan 27 okt. 

– Jonna och Lillemor har varit inbjudna till ett besök på Silverdals Aspergerklasser. 

– Lillemor har varit på Avslutnings- tillika Spridningskonferens Ungvuxen projektet den 8 

okt. 

– Jonna var med infobord på en ADHD-kväll i Sollentuna kommuns anhörigstöds regi. 

– Lillemor och Jonna informerade om anhörigprojektet ”Egen styrka” och hade infobord den i 

okt på Upplands-Bros anhörigvecka som gällde anhörigfrågor i samband med psykisk ohälsa i 

oktober. 

– Vi hade ett infobord på Stinsens föreningsmässa i oktober, kommunen informerade att nästa 

gång kommer det att se ut på ett annat sätt dvs. tidpunkten för mässan kommer att bli till 

försommar och på annan plats. Jonna och Lillemor förberedde och Jonna, Eva och Mårten var 

där.  

– Eva medverkade i utbildningen i Anhörigverksamhet (”Egen styrka”) på Alvik Scandic 14-

15 nov. 

– Lillemor informerade om Attention Sollentuna och Attention i stort för anhöriga till de som 

har Aspergers Syndrom på frivilligcentralen Sollentuna anhörigstöd 17 nov. 



 

 

– Lillemor var på utbildningen om Ungdomsverksamhet Scandic Hotell Alvik 23 nov. 

– Mårten och Lillemor stod med informationsbord på Fritidsmässan min fritid den 14-15 

november på Arena Satelliten i Sollentuna. 

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

om ”ADHD och beroendeproblematik” på Scandic Hotell i Sollentuna. Dagen anordnades av 

Attention Utbildning och Lillemor Holmgren var värd under dagen. 

 

Marknadsföring 

Vi har under året vidareutvecklat vår broschyr, välkomstbrevet samt visitkort ligger färdigt 

för tryck. 

 

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 har varit vår representant i Länsföreningens styrelse. 

 

Kontakt med Riksförbundet 

 Lillemor Holmgren och Eva Eggeby deltog i NPF-forum 15 maj som anordnades av 

Riksförbundet på Kistamässan. 

 Lillemor Holmgren och Jonna Svensson representerade Attention Sollentuna vid 
förbundsstämman i april och även på Riksförbundets ordförandekonferens i Borlänge i 

oktober. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

_________________________                    _________________________ 

Eva Eggeby                                                    Mårten Sohrne                                                    

Kassör                                                            Ledamot 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


