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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 

 

Antal medlemmar vid årets slut: 

Vid årets slut hade Attention Sollentuna 409 medlemmar varav 11 stödmedlemmar. 

 

Antal tillkomna medlemmar under året: 

56 st. 

 

Antal utträdande medlemmar under året: 

1 medlem gick ur föreningen 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. 

 Sollentuna Kommun, Solom Vård- och Omsorgskontorets  

Frivilligcentral/Träffpunkten Turebergsallé 16, Sollentuna. 

               

Styrelse (150101): 

Jonna Svensson – ordförande tillika firmatecknare med medlemsregisteransvar 

Lillemor Holmgren – vice ordförande 

Eva Eggeby – kassör tillika firmatecknare 

Mårten Sohrne – ledamot 

Sekreterare – rullande  

 

Efter årsmötet den 150330 så såg styrelsen ut som följer:  

Jonna Svensson – ordförande tillika firmatecknare med medlemsregisteransvar 

Lillemor Holmgren – vice ordförande 

Eva Eggeby – kassör tillika firmatecknare 

Anneli Andersson Shamsizadeh – ledamot 

Catharina Bergold – ledamot 

Maria Johansson Häggman - ledamot 

Katarina Klavér – ledamot 

 

Rullande – sekreterare 

 

Antal protokollförda styrelsemöten: 

Vi har haft sju styrelsemöten med årsmötet inräknat samt ett stormöte, i början av januari 

2015, med samtliga intresseanmälda inför nomineringen till årsmötet i mars 2015 (det 

sistnämnda är inte protokollfört). 

 

 



 

 

Styrelsearbetet 
Vi har varit en större styrelse än under året som gick och det har naturligtvis återspeglat sig i 

verksamheten. Vi var fyra stycken i styrelsen i början av verksamhetsåret 2015 som utökades 

till sju ledamöter efter valet vid årsmötet. Det har varit tacksamt med fler ledamöter och gjort 

gott för vår energi. 

Under vårt tredje år har vi haft verksamhet även i andra kommuner inom vårt 

upptagningsområde. Det har fallit sig naturligt eftersom vi i styrelsen, efter föregående 

årsmöte, har fått in aktiva som är boende i angränsande kommuner till Sollentuna. Vi har 

försökt att arbeta fram en struktur för att spara på krafterna och nå ut till fler när det gäller 

aktiviteter t.ex. att samma föreläsning ”reser runt” i flera kommuner. Vi har arbetat vidare på 

att knyta fler och bredare kontakter i kommunerna samt att vidareutveckla de vi redan har. 

Vårt medlemsantal har också hela tiden ökat, även om en ny förening, Attention Sigtuna, har 

startats i vårt upptagningsområde. Det känns tryggt. Vi märker att vi har etablerat oss ännu 

mer som förening i vårt område och allt fler känner till oss både bland invånare, myndigheter 

samt förvaltning i kommunerna och inom politiken. Vi har startat upp en aktiv Facebook-sida 

med vilken vi kan göra en lätt och smidig marknadsföring. Samtidigt behåller vi vår hemsida 

för de som tycker att det är lättare att få information på det sättet. Styrelsen (Lillemor och 

Jonna) sökte föreningsbidrag från socialnämnden i Sollentuna kommun under hösten 2014 

och fick 90 000 kr per år under två år framåt dvs. 2015-2016. 

Så föreningen har en god ekonomi.  

Det kommer under mars månad bildas ytterligare en förening i norra Stockholms län, som 

kommer att ha sitt säte i Täby. Positivt tycker vi. Attention växer! 

 

 

Genomförda aktiviteter 
 

Årsmöte i mars 

 En ny styrelse valdes. 

 

Föreläsningar 

 Vi har haft en föreläsning om skolan, ”Så får vi skolan att funka ” med Joanna 

Lundin, specialpedagog med NPF-fokus och Linnea Ahlqvist, elev med NPF-

diagnos, samt Lena W Henrikson, författare till boken ”Skolkompassen” och 

Karin Forsberg på Riksförbundet från Min skola-projektet. En bra och bred 

marknadsföring resulterade i att över 80 åhörare kom.  

Föreläsningen gjordes i samband med Min skola-projektets storsatsning ”Det är 

inte elevens fel” då Attention delade ut ”Skolkassen” till skolfolk i hela Sverige 

för att informera om och påverka skolsituationen till det bättre för elever med 

NPF. 

 

 Cafékvällar 

 Cafékväll på Frivilligcentralen i Sollentuna har vi ca en gång i månaden, det har 

blivit tre stycken under våren och två under hösten 2015. Vi har haft tre öppna 

kvällar dvs. rena samtalsträffar utan bestämt program. Våra program som vi haft 

under året har varit: Information från Försäkringskassan om deras nya satsning, 

som ska ge en enklare vardag för NPF-föräldrar (Lillemor). En boendestödjare har 

också varit inbjuden att berätta om sitt arbete inom kommunens socialpsykiatri 

(Katarina). På vårkanten har vi haft en dialogkväll som handlade om 

tjejer/kvinnor med ADHD (Eva, Maria och Jonna) och vi planerar för en 



 

 

diskussionskväll om boendestöd för brukare vid nästa tillfälle (Maria). 

 

Gruppverksamhet 

 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. Men 

det har varit svårt att få tag i ledare. Däremot har Satelliten, Ungdomens hus, tagit 

kontakt med oss strax innan jul. De vill öppna upp sin verksamhet för oss och 

starta ett samarbete. Vi har haft två träffar med verksamhetsansvariga och ett 

öppet hus för ungdomar, familjer och andra intresserade är planerat till kvällen 

den 17 mars. Det känns positivt och roligt. 

 När det gäller unga vuxna finns det även där tankar på att starta någon form av 

träffpunkt, men det är ännu bara på tanke- och planeringsstadiet. 

 Katarina har hållit en skapargrupp i decoupage på ”Trappan” i Edsberg. 

Deltagarna var mycket nöjda.   

 Ett nätverk för anhöriga tillsammans med anhörigkonsulenten i Sollentuna är 

igång. Se vidare under rubriken anhörigkonsulenterna nedan.  

 

  Familjeaktivitet 

 Aktiviteter med Parcour har genomförts i både Järfälla och Upplands-Väsby. Där 

finns det lämpliga Parcourparker. Tillfällena har letts av en erfaren ledare från 

Parcour Academy. Det var bra uppslutning vid båda tillfällena (Catharina och 

Anneli). 

 Vi har inbjudit till Zumbaträffar med en verksam Zumbaledare, men 

uppslutningen blev så låg så vi ställde in. Kanske gör vi ett försök till längre fram. 

 Katarina har hållit en skapargrupp i decoupage på ”Trappan” i Edsberg.   

       

   Anhörigkonsulenterna 

       Attention Sollentuna har fortsatt samarbetet med anhörigkonsulenten i Sollentuna. 

 Jonna Svensson har tillsammans med Helena Bjerkelius (anhörigkonsulent i 

Sollentuna) startat det planerade nätverket för anhöriga till barn, unga vuxna eller 

vuxna med autismspektrumtillstånd och ADHD/ADD. Tanken med nätverket är 

att skapa möjlighet att träffa andra anhöriga, utbyta erfarenheter och ta del av 

kunskap och information. Det har blivit fem träffar under våren 2015 och några 

färre under hösten. Att delta har varit kostnadsfritt.    

 En samtalsgrupp samt föreläsningsgrupp riktad till anhöriga med barn med 

ADHD/ADD är även den planerad och kommer att starta den 7 mars 2016. 

Gruppen kommer att träffas vid 6 tillfällen. 

 

    Inflytanderådet, ett brukarråd i Sollentuna 

 Vi har dessvärre inte hittat någon intresserad som vill ingå i Inflytanderådet, men 

Jonna har fortfarande kontakt med RSMHs representant och får därigenom 

fortlöpande information. 

 

    Intressepolitiskt arbete 

 Attention Sollentuna har tecknat ett samverkansavtal med Sollentuna kommun 

tillsammans med fler intresserade ideella föreningar. Vi anmälde oss till 

arbetsgrupperna ”Arbete och utbildning” och ”Inkludering och gemenskap”. Vi 

har hittills varit på två träffar tillsammans med andra föreningar i de två olika 

grupperna, men har fått den uppfattningen att det hela är i en mycket tidig uppstart 

och några tydliga former för samverkan finns ännu inte klara. Vi avvaktar och ser 



 

 

vad kommunen och ledningsgruppen för samverkansarbetet kan skapa när det 

gäller struktur mm. 

 Vi har också varit inbjudna till Sollentunapartiets Årsmöte för att prata om vår 

verksamhet och våra medlemmars situation.  

 

      Övrig verksamhet 

 Eva och Jonna har varit på hemsidesutbildning inbjudna av Attention Roslagen. 

 Vi stod på föreningsmässan i Edsbergsparken den 7 juni med ett informationsbord. 

 Vi hade även ett informationsbord vid en ADHD-föreläsning i Rösjöskolan som 

hölls av skolans psykolog Pär Andersson (Jonna, Lillemor och Anneli).  

 Lillemor och Jonna informerade om Attention Sollentuna och Attention i stort för 

anhöriga till de som har Aspergers på frivilligcentralen Sollentuna anhörigstöd 27 

april. 

 Jonna och Lillemor har träffat en tjänsteman från Sollentunas vård-och 

omsorgskontor som ville ha synpunkter inför arbetet med sin plan för 

funktionshinderområdet. 

 Lillemor och Maria har informerat om Attention på en Pegasusutbildning som 

Öppenpsykiatrin i Sollentuna arrangerade. 

 Lillemor och Jonna har varit på en utbildnings- och inspirationshelg om att starta 

ungdomsverksamhet i Alvik i januari 2016. 

 

       Marknadsföring 

 Vi har under året startat upp en aktiv Facebook-sida med vilken vi kan göra en lätt 

och smidig marknadsföring.  

 

        Kontakt med Länsföreningen 

 Vi har inte haft någon representant i Länsföreningens styrelse sedan vår tidigare 

har slutat, vilket har varit ett dilemma. Det har varit svårt att få insyn i det som 

händer på länsnivå, när man inte är fysiskt på plats. Men till årets val av 

representanter till länet har vi kunnat nominera två stycken personer från 

Attention Sollentuna, en ordinarie och en suppleant (Anneli och Catharina). 

 Jonna var med på en samarbetshelg med länsföreningen och Attention 

Nacka/Värmdö den 24 oktober. 

 

         Kontakt med Riksförbundet 

 Lillemor representerade Attention Sollentuna vid förbundsstämman i april 

(Jonna kunde inte närvara pga. sjukdom). 

 Jonna och Lillemor representerade Attention Sollentuna på Riksförbundets 

ordförandekonferens i Malmö 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                                                   Anneli  Andersson Shamsizadeh                                                   

Kassör                                                            Ledamot 

 

 

 

 

 

_________________________                    _________________________ 

Catharina Bergold                                         Maria Johansson Häggman 

Ledamot                                                        Ledamot 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Katarina Klavér 

Ledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


