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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 

 

Antal medlemmar vid årets slut: 

Vid årets slut (2017) hade Attention Sollentuna 355 medlemmar varav 6 stödmedlemmar. 

 

Antal tillkomna medlemmar under året: 

37 huvudmedlemmar och 24 familjemedlemmar. 

 

Antal utträdande medlemmar under året: 

2 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 (vid behov). 

 Sollentuna Kommun, Sollentuna kommun Socialpsykiatris lokal, Ture Träfflokal 

Oppegårdsstråket 10, 191 61 Sollentuna (varje tisdagskväll). 

               

Styrelse (170101): 

Jonna Svensson – ordförande tillika firmatecknare med medlemsregisteransvar 

Lillemor Holmgren – vice ordförande 

Eva Eggeby – kassör tillika firmatecknare 

Anneli Andersson Shamsizadeh – ledamot 

Sekreterare – rullande  

 

Efter årsmötet den 170315 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 

Veronica Liedberg - ledamot 

Rullande – sekreterare 

 

Antal protokollförda styrelsemöten: 

Sju styrelsemöten inklusive årsmötet och konstituerande i mars månad. 
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Styrelsearbetet 
Även under 2017 har vi haft en kontinuitet i antalet styrelseledamöter från föregående 

verksamhetsår, en stadig mindre grupp. 

 

Under detta vårt femte år har de tre nya lokalföreningarna i våra grannkommuner, Täby med 

omnejd, Solna/Sundbyberg och Järfälla/Upplands-Bro, startat upp i sina upptagningsområden. 

Det har skapat en stor fördel för oss eftersom vi har kunnat fokusera mer intensivt på 

Sollentuna och Upplands-Väsby.  

 

Vi har fortsatt att vidareutveckla vårt samarbete med respektive kommun. Några exempel på 

det är att vi bjudit in anhörigkonsulenterna i resp. kommun till länets samverkansdag i april 

för att få ett tätare och mer flexibelt arbete tillsammans samt att Sollentuna kommun och ev. 

Väsby kommer att vara med i Riksförbundets projekt ”Idrott för alla” genom vårt initiativ. 

 

Konceptet att samma föreläsning ”reser runt” i flera kommuner har vi fortsatt med, för att 

spara på våra egna krafter. Men vi har även startat upp ett samarbete mellan lokalföreningarna 

i Norrort när det gäller våra familjeaktiviteter. Där är tanken främst att ge barnen och föräldrar 

en större chans till ett bredare kontaktnät. Där har Attention Stockholms läns 

samverkansdagar varit till stor hjälp. 

 

Vårt medlemsantal ökar stadigt, trots att de nya föreningarna har bildats i vårt tidigare 

verksamhetsområde. Det har naturligtvis blivit lägre än tidigare efter avknoppningen, men vi 

är fortfarande en stor förening.  

 

Genom vår Facebook-sida, hemsida samt genom annonsering och medlemsutskick fortsätter 

vi att marknadsföra oss och värva nya medlemmar. Arbetet fortsätter med att visa att vi är en 

förening att räkna med och att vi behövs i våra kommuner som stöd för vår målgrupp i olika 

sammanhang i skola, arbetsliv och ute i samhället.  

 

I och med att Riksförbundet har bytt studieförbund från ABF till Studieförbundet 

Vuxenskolan, har även vi som lokalförening gjort detsamma. Det upplever vi som positivt 

eftersom vi kommer att få en annan närhet till vårt studieförbund på norra sidan som har sina 
lokaler i Upplands-Väsby.  

 

Tilläggas kan är att vi i år har haft ett tufft år. Vi är en ideell förening och har andra åtaganden 

samt ett privatliv vid sidan om vårt arbete i föreningen. Det här året har det hänt mycket privat 

för ledamöterna i styrelsen som har betytt att vi verkligen har varit tvungna att se till oss 

själva som individer och vår möjlighet att spara energi. Vårt arbete i år har därför präglats av 

devisen ”good is enough”.  

 

 

Genomförda aktiviteter 
 

Årsmöte i mars 

 En ny styrelse valdes. 
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Föreläsningar och cafékvällar 

 Vi har haft en föreläsning till i Upplands-Väsby kommun om skolan, ”Så får vi 
skolan att funka ” med Joanna Lundin, specialpedagog med NPF-fokus från 

Källbrinkskolan. 

 Vi har även haft förmånen att ha Lotta Pilarp och Karina Braun från Attention 

Stockholms län, som föreläsare i Väsby i ämnet hemmasittare och vad som görs i 

kommunerna i frågan. 

 Cafékvällarna lades på is under året, men har tagits upp med förnyad kraft efter 
årsskiftet 2017/2018 i Träfflokal Ture första tisdagen i varje månad.  

 

Gruppverksamhet 

 En stor positiv förändring för oss som förening efter sommaren har varit att vi fått 
tillgång till Sollentuna kommuns ”Träfflokal Ture” varje tisdagskväll. Det har 

definitivt skapat en kontinuitet och trygghet i vår verksamhet. Med lokalen som 

träffpunkt har vi startat gruppen för föräldrar till vuxna med diagnos som hitintills 

träffats vid två tillfällen. Eftersom det efterfrågas fler tillfällen så är tanken att vi 

ska skapa en cirkel genom Studieförbundet Vuxenskolan.  

Tanken har även varit att Ture skulle kunna vara en träffpunkt unga vuxna med 

diagnos. Därför kommer vi att anordna en tacokväll i april för målgruppen. 

 Det har gått trögt med att skapa egen tjejgrupp i åldern 12-17 år, då intresset har 

varit för litet för att skapa en grupp. Vi har haft en träff då två föräldrar med resp 

barn kom. Tanken är att under våren få till ett samarbete med Satelliten. 

 Vi har en planerad heldag för mor- och farföräldrar samt andra närstående i 
kommunerna Sollentuna, Väsby, Täby och Danderyd planerad till i slutet av april. 

Det är ett samarbete med Täby lokalförening. 

 Det har varit svårt att hitta ledare till någon typ av verksamhet i Kärrdalsskolans 
idrottssal. Men vi har innan jul haft tur att hitta en ledare som kommer att starta 

upp en motorik-, dans- och lekgrupp för barn 4-12 år. 

 En förfrågan om en promenadgrupp skickades ut i höstas och några anmälde sig 
och den kommer troligtvis att startas upp lite närmare våren. 

 En schackgrupp har varit uppe till diskussion under flera år och kommer nu att 

starta under 2018. 

  

  Familjeaktivitet 

 Dansgruppen i Upplands-Väsby med streetdance mm har fortsatt under året. 

 Bowling anordnades i Sollentuna bowlinghall. Vilket var mycket uppskattat. 

 Planerade aktiviteter under följande år är besök på Extremfabriken, JumpYard, 

TomTits, Sommar picknick med grillning samt Bowling och julpyssel till hösten. 

Extremfabriken blev ett lyckat event med många besökare i början av februari. 

Besöket gjordes som ett samarrangemang tillsammans med föreningen 

Järfälla/Upplands-Bro. 

       

    Anhörigkonsulenterna 

    Attention Sollentuna har fortsatt samarbetet med anhörigkonsulenten i Sollentuna samt  

    arbetat med att utöka kontakten med Upplands-Väsby och Sigtuna konsulenter. 
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 Den nyrekryterade anhörigkonsulenten Ann Eliasson och Jonna startade upp en 
samtals- samt föreläsningsgrupp för anhöriga till barn med Autism/Aspergers 

syndrom under hösten. Den fick senare läggas ner pga. för litet deltagarantal. 

Gruppen hann träffas under två tillfällen. 

 Vi som förening har även bistått med informationsbord under anhörigveckan, 

första veckan i oktober, både i Sollentuna och Väsby samt under Paula Tillis 

föreläsning i Sollentuna. 

 Lokalföreningen har kontinuerlig kontakt och bistår med marknadsföring av 
kommunens föreläsningar, träffar mm. 

 Vi har även bjudit in Ann Eliasson till föräldragruppen till vuxna barn i april samt 
båda anhörigkonsulenterna till en samverkansdag på länet på temat anhörigstöd 

senare i vår.  

 När det gäller Väsby anhörigstöd är de intresserade av att vi kommer och pratar 

om NPF samt att skapa en föräldragrupp till hösten tillsammans med oss. 

 

    Inflytanderådet, ett brukarråd i Sollentuna 

 Jonna har fortfarande kontakt med RSMHs representant och får därigenom 
fortlöpande information från inflytanderådet. 

 Hon är även med i gruppen allaktivitetshus i Sollentuna som träffas kontinuerligt i 
Ture träfflokal. Där är planeringen framöver att kunna ha gemensamma aktiviteter 

som kan passa att samköra för föreningarnas medlemmar. 

 Jonna har även anmält intresse av att vara med i FunktionsRättVäsbys styrelse och 

är med i Nord Väst Psykiatris Brukarråd. 

 En medverkan i Stockholms Beroendecentrums brukarråd är på gång (Jonna). 

 

    Intressepolitiskt arbete 

 Attention Sollentuna var med och tecknade ett samverkansavtal med Sollentuna 
kommun tillsammans med fler intresserade ideella föreningar. Vi har inte hört 

något nytt så det hela verkar ha runnit ut i sanden. Styrgruppen har inte kallat till 

några fler träffar. 

 När vi skulle få tjänstemännen intresserade av projektet ”Idrott för alla” vände vi 
oss först till nämnden vilken fick till ett möte med kultur-och fritidskontoret. Det 

öppnar upp för nya kontakter. 

  Vi har bjudit in politiker ifrån kommunerna till årets föreläsningar om skolan och 

Hemmasittarnas situation. En del kom. 

 Anneli är ordförande i HSO som nu mer går under namnet FunktionsRättVäsby 
och arbetar mycket med tillgänglighetsfrågor i Upplands-Väsby, vilket är en 

tillgång. 

 

      Övrig verksamhet 

 Vi stod på föreningsmässan i Edsbergsparken den 6 juni och på fritidsmässan 
”Fritid för alla” i Ungdomens hus Satelliten med informationsbord. 

 Jonna har följt fortbildningssatsningen ”En tillgänglig skola” i Sollentuna 

kommun, där Rösjöskolan ingår, genom att vara en av processledarna i skolan 

samt tillhörande möten genom kommunen. Utbildningssatsningen avslutades till 

sommarn och därefter fortsätter skolan sitt arbete på egen hand. Det som är roligt 
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att höra att både kommun och skolan är intresserade av Källbrinkskolans arbete 

med att skapa en NPF-säkrad skolmiljö. Kommunen har gjort ett besök och 

Rösjöskolan ska även ha någon form av samarbete med Joanna NPF-pedagog på 

Källbrinkskolan framöver.  

 Sollentuna kommun har fått rätt till en stor summa pengar att göra lovaktiviteter 
för. Föreningen representerad av Jonna och projektledare för Riksförbundets 

projekt ”Idrott för alla”, Lena Lindahl, samt ansvarig samordnare för 

funktionshinderfrågor (Kultur- och fritidskontoret) deltog i en träff på Satelliten då 

man presenterade kommunens projektledare, idrottskonsulent, m.fl. Lena Lindahl 

presenterade där ”Idrott för alla” och erbjöd ledarna en SISU-utbildning i NPF.  

 Vi blev inbjudna till Parasoll, Personligt ombud i Sollentuna för att prata om vår 

verksamhet och ett eventuellt framtida samarbete.  

 En träff för information om Attention lokalt, på Åkerbo ett tillfälligt stödboende 
(korttidsboende) i Sollentuna, i mitten på september genomfördes av Jonna och 

Lillemor. 

 Vi hoppas på att äntligen genomföra en utbildning för elever i Aspergerklasserna i 
Rudbecks gymnasieskola under våren. Det hela har legat i sin linda en tid. 

 

        Marknadsföring 

 Lokalföreningens marknadsföring sker som tidigare genom vår Facebook-sida, 

hemsida samt genom annonsering och medlemsutskick. Men vi har även märkt att 

personliga mailutskick är viktiga, speciellt till kommunerna. I år tänkte vi 

utöka/modifiera Facebook-sidan något genom fler länkade sidor samt en 

utveckling av hemsidan med mer information. 

 När det gäller hemsida, medlemsregister, mailutskick och mailadress har det varit 
motigt under året samt extra tufft i årsskiftet. Vi har lärt oss ett nytt mailprogram 

Mailchimp och haft problem med vår mailadress (skickade mail ramlar ner i 

mottagarens skräpkorg) samtidigt som vårt webbhotell City-Mail bytte plattform 

till Loopia. Kort sagt inget fungerade samt mycket nytt på en gång vilket var 

extremt stressande. 

 Visitkort och broschyr är under utformning och tryck samt hoods till olika event 
samt en större beställning av informationsmaterial från Attention Riks webbutik 

till lokalen i Sollentuna och Väsby är beställd. 

 

        Kontakt med Länsföreningen 

 Under året har inte haft någon representant i Länsföreningens styrelse. Vilket 
naturligtvis har gjort att vår insyn minskat. Däremot så har vi fått kontinuerliga 

utskick från Karina Braun som håller oss uppdaterade om vad som händer, vilket 

har hjälpt upp mycket. Eva var på samverkansdagen den 10/12, då föregående dag 

”Intressepolitik” med Mårten Jansson från NSPH fullföljdes. Jonna och Eva var 

även med på dag nummer två, där vi arbetade med respektive förenings årshjul 

och om hur anhörigstödet och vi som föreningar i kommunerna kan ta hjälp av 

varandra. Framöver planerar vi att närvara vid länets samtliga samverkansdagar 

under året, en i vår och en i höst. 

 Jonna har träffat Attention Stockholms län i arbetsgruppen för ”Hemmasittare” i 

april. 
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         Kontakt med Riksförbundet 

 

 Jonna representerade Attention Sollentuna vid förbundsstämman den 20-21 maj. 

 Jonna och Lillemor representerade Attention Sollentuna på Riksförbundets 

föreningskonferans i oktober. 

 Jonna, Lillemor och Catharina deltog på NPF-forum i maj.  
    

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 

 

 

 

 

__________________________                   

Veronica Liedberg                                         

Ledamot                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


