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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 

 

Antal medlemmar vid årets slut: 

Vid årets slut (2016) hade Attention Sollentuna 435 medlemmar varav 12 stödmedlemmar. 

 

Antal tillkomna medlemmar under året: 

94 st. 

 

Antal utträdande medlemmar under året: 

8 medlemmar 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 (160101): 

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 

Sekreterare – rullande  

 

Efter årsmötet den 160315 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 

D.v.s. ingen förändring. 

 

 

 

 



Sida 2 

 

Verksamhetsberättelse Attention Sollentuna 2016 

 

Antal protokollförda styrelsemöten: 

Vi har haft fem styrelsemöten inklusive årsmötet i mars. 

 

 

Styrelsearbetet 
Det har känt stabilt och tryggt för vår verksamhet att ha en kontinuitet i antalet 

styrelseledamöter från föregående verksamhetsår.  

Under detta vårt fjärde år har vi fortsatt vår verksamhet främst i Sollentuna, Upplands-Väsby 

och Järfälla. Tre nya lokalföreningar har bildats i vårt upptagningsområde Täby med omnejd, 

Solna/Sundbyberg och nu i dagarna Järfälla/Upplands-Bro. Det gör att vårt område kommer 

att bli mer begränsat och lättare att täcka upp. Vi har fortsatt med konceptet att samma 

föreläsning ”reser runt” i flera kommuner och har tankar på ett samarbete mellan oss 

lokalföreningar i Norrort. Vi har fortsätter vidare att vidareutveckla vårt samarbete med 

respektive kommun. 

Vårt medlemsantal har kontinuerligt ökat, trots att nya föreningar bildats. Vi märker att vi nu 

är etablerade som förening i vårt område och allt fler invånare, myndigheter, förvaltningar i 

kommunerna och inom politiken känner till oss. Genom vår Facebook-sida, hemsida samt 

genom annonsering och medlemsutskick fortsätter vi att marknadsföra oss och värva nya 

medlemmar. 

 

 

Genomförda aktiviteter 
 

Årsmöte i mars 

• En ny styrelse valdes. 

 

Föreläsningar 

• Vi har haft en föreläsning till i Järfälla kommun om skolan, ”Så får vi skolan att 

funka ” med Joanna Lundin, specialpedagog med NPF-fokus och Linnea 

Ahlqvist, elev med NPF-diagnos samt Karin Forsberg på Riksförbundet från Min 

skola-projektet. 

• Det har blivit två Cafékvällar på Frivilligcentralen i Sollentuna under året. Vi har 

haft en diskussionskväll i ämnet, boendestöd från en brukares perspektiv, som 

Maria från vår styrelse höll i och en då Maria Petersson från Riksförbundet, 

projektledare för ”ADHD på jobbet” pratade om projektet från idé till handling 

och visade Riksförbundets filmer där personer med diagnosen beskriver hur det 

kan vara att ha ADHD i yrkeslivet (Eva, Jonna och Maria). Under oktober månad 

uppmärksammade vi lokalföreningar frågan genom att uppvakta chefer på olika 

arbetsplatser med material framtaget från projektet.  

 

 

Gruppverksamhet 

• Vi har mailat ut en intresseanmälan till föräldrar till vuxna med diagnos och fått 

god respons. Tanken är att anordna två tillfällen till träffar för anhöriga till att 

börja med. Vi letar i nuläget efter en ny träfflokal, då vi inte har tillgång till 

Frivilligcentralen, i väntan på samarbete med den nya anhörigkonsulenten. 

Föreningen har varit i kontakt med gruppledare för verksamheten på träfflokalen 

”Ture” och vi kan få låna deras lokal för framtida aktiviteter. I förlängningen 
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skulle det förhoppningsvis även kunna leda till någon form av träffpunkt när det 

gäller unga vuxna med diagnos. 

• Vi sponsrade gruppverksamheten ”Rappa kör” för våra medlemmar och hoppas 

på att det blir en fortsättning. 

• Vi är även på gång att bilda en grupp för tjejer i åldern 12-17 år tillsammans med 

en engagerad förälder. 

  

  Familjeaktivitet 

• En dansgrupp har hållits i Upplands-Väsby med streetdance mm (Anneli). 

• Vi har försökt att bilda en grupp i cheerleading för våra yngre medlemmar, men 

tyvärr har det varit svårt att hitta ledare. Däremot är en grupp bildad under namnet 

Attention i cheerleading som delvis består av redan aktiva ungdomar med NPF. 

Vi hoppas på att vidareutveckla samarbetet med eldsjälen Veronica som startade 

upp cheerleading föreningen Action Athletics.  

• Catharina ordnade en träff där barn fick prova på backhoppning i backen vid 

Väsjön i Sollentuna. Träffen anordnades i samarbete med Sollentuna 

backhopparklubb. 

• Parkour anordnades på parkour-banan i Upplands Väsby Centrum i samarbete 

med Väsby IF Parkour som ställde upp med tränare för barn i åldern 10-15 år 

under våren. Aktiviteten är ett samarbete mellan Attention Sollentuna och 

Upplands Väsby Kommun. Vi har haft tankar på att fortsätta aktiviteten under 

hösten, men inte fått tag i någon ledare.  

• I oktober ordnade vi ett tillfälle att prova på smide för barn 10-15 år i en riktig 

smidesverkstad med smed, på Skeppsholmsgården på Skeppsholmen i Stockholm.    

       

   Anhörigkonsulenterna 

       Attention Sollentuna har fortsatt samarbetet med anhörigkonsulenten i Sollentuna. 

• Anhörigkonsulent Helena Bjerkelius och Jonna höll en samtals- samt 

föreläsningsgrupp för anhöriga till barn med ADHD/ADD under senare delen av 

våren. Gruppen träffades vid 6 tillfällen. 

• Jonna Svensson har haft en paus under hösten pga. privata skäl när det gäller att 

hålla grupper tillsammans med Helena Bjerkelius (anhörigkonsulent i Sollentuna). 

Nu har Helena slutat och en ny anhörigkonsulent är anställd och vi hoppas även 

där få ihop ett givande samarbete.  

 

 

    Inflytanderådet, ett brukarråd i Sollentuna 

• Jonna har fortfarande kontakt med RSMHs representant och får därigenom 

fortlöpande information från inflytanderådet. 

 

    Intressepolitiskt arbete 

• Attention Sollentuna var med och tecknade ett samverkansavtal med Sollentuna 

kommun tillsammans med fler intresserade ideella föreningar. Några tydliga 

former för samverkan fanns ännu inte klara under förra verksamhetsåret. Vi 

föreningar har haft en träff med kommunen där det bildats en ny styrgrupp i 

Sollentuna samverkansråd, där Lillemor från Attention Sollentuna är med, men 

några nya möten har det inte blivit.   

• Vi blev inbjudna av Sollentunapartiet till ett möte som rörde hur vi skulle kunna 

skapa aktiviteter och sysselsättning för ungdomar i Sollentuna av 

Sollentunapartiet. Lillemor och Jonna var där.  
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• Jonna har tillsammans med andra föreningar bla schizofreniförbundet träffat 

tjänstemän från Sollentuna kommun. Träffens syfte var att inhämta synpunkter 

inför arbetet med ett projekt som syftar till att stärka samarbetet mellan Sollentuna 

kommun, Psykiatri Nordväst och Beroendecentrum Stockholm. Vi var där som 

anhöriga för att berätta om vår situation gällande psykisk 

sjukdom/funktionsnedsättning och samtidigt missbruk. 

• Anneli är med i HSO och Upplands-Väsbys samverkansgrupp.  

 

      Övrig verksamhet 

• Vi stod på föreningsmässan i Edsbergsparken den 6 juni och på fritidsmässan 

”Fritid för alla” i Ungdomens hus Satelliten med informationsbord (Jonna). 

• Anneli anordnade en aktivitetsdag genom HSO i Upplands-Väsby i december i 

samband med den internationella funktionshinderdagen. Även där hade vi ett 

informationsbord. 

• I Sollentuna kommun genomförs just nu fortbildningssatsningen ”Tillgänglig 

skola” där Rösjöskolan ingår. Attention Sollentuna satte upp ett infobord i 

samband med genomgången av ADHD i skolan (Jonna).  

• Jonna informerade om Attention Sollentuna och Attention i stort för anhöriga i 

anhörigkonsulentens ADHD-grupp på frivilligcentralen Sollentuna.  

• Vi samverkade med Arena Satelliten i ett öppet hus för att locka vår målgrupp till 

deras aktiviteter i mars 2016 (Lillemor och Jonna). 

• Vi har träffat Fritidsansvarig på kommunen tillsammans med en ung vuxen med 

diagnos i syfte att presentera hur man skulle kunna skapa ett ADHD-center och för 

att väcka frågan om Ungdomens hus Satelliten kunde vara ett ställe att starta upp 

verksamheten ifrån (Lillemor, Jonna och Veronica). 

• Föreningen har tillsammans med andra ideella föreningar bla inom idrott träffat 

Sollentuna kommuns fritidsförvaltning för att planera inför sommaren 2017. Man 

ville från kommunens sida utvärdera förra sommarens gratis evenemang för 

ungdomar i juli och skapa ett liknande i år.  

• Lillemor, Jonna och Eva var värdar på Attention Utbildnings ”Temadag Unga 

vuxna med ADHD och ASD (autismspektrumtillstånd)” på Scandic Star, 

Aniaraplatsen, Sollentuna. Under dagen föreläste Angelica Ogland, Jill Carlberg 

och Emil Häggbom om hur är att leva med sin diagnos. De gav tips på vad som 

fungerar, praktiska råd och konkreta verktyg för att hantera olika situationer i livet. 

 

        Marknadsföring 

• Lokalföreningens marknadsföring sker genom vår Facebook-sida, hemsida samt 

genom annonsering och medlemsutskick. Men vi har även märkt att personliga 

mailutskick är viktiga, speciellt till kommunerna. 

 

        Kontakt med Länsföreningen 

• Vi har haft två representanter i Länsföreningens styrelse, en ordinarie och en 

suppleant (Anneli och Catharina). Det har gjort det betydligt lättare att få insyn i 

det som händer på länsnivå.  

• Jonna, Eva och Lillemor var med på en samarbetsdag den 15/10 anordnad av 

länsföreningen. Inspirationsdagen hade temat påverkansarbete och hur vi kan 

spara vår energi på lokal nivå. Vi gick även igenom Länsföreningens 

intressepolitiska planering. 

Moderator för dagen var Mårten Jansson från NSPH. 
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Vi är på gång att skapa en arbetsgrupp på länsnivå som ska driva frågor som 

gäller ”Hemmasittare”. Vi har redan hämtat in statistik i frågan från våra 

respektive kommuner och en träff är bestämd i april.  

 

         Kontakt med Riksförbundet 

• Lillemor och Jonna representerade Attention Sollentuna vid förbundsstämman i 

april, då vi hade Rappa i kör, DayCape och representanter från Cheerleading 

med oss till idétorget. 

• Jonna och Lillemor representerade Attention Sollentuna på Riksförbundets 

ordförandeseminarium i oktober. 

• Jonna, Lillemor, Anneli och Chatarina deltog på NPF-forum. Vi hade lokal 

information från oss på länets infobord.  

            

 

    

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 
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