
 

 

 Sida 1 av 4 
 

 

Verksamhetsberättelse 2020 Attention Sollentuna/Väsby 

 

Verksamhetsberättelse 2020 Attention Sollentuna/Väsby 

Året har präglats av Corona och det har påverkat verksamheten i stor utsträckning.  

Medlemmar 

Vid årets slut hade Attention Sollentuna/Väsby totalt 279 medlemmar, varav; 

Huvudmedlemmar: 179 st. 

Familjemedlemmar: 95 st. 

Stödorganisationer: 5 st. 

Medlemsavgiften har under året varit: 

Huvudmedlem: 240 kr 

Familjemedlem: 60 kr 

Stödorganisation: 400 kr 

Lokaler 

Föreningen har haft tillgång till: 

- Ett kontor med kök och möteslokal, som delas med 4 andra föreningar, på 

Malmvägen 14A, 5 trappor, 191 60 Sollentuna genom Sollentuna kommun 

- Sollentuna kommun Socialpsykiatris lokal, Ture Träfflokal, Oppegårdsstråket 10, 191 

61 Sollentuna (tisdagskvällar) 

Styrelse  

Vid årsmötet, som hölls via Zoom 28 april, skedde inga nyval till styrelsen.  

Ordförande: Jonna Svensson 

Vice ordförande: Lillemor Holmgren 

Kassör: Eva Eggeby 

Sekreterare: Anna Markström 

Ledamot: Veronica Liedberg 
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Styrelsens arbete 

Eftersom det¸ på grund av Corona, har varit svårt att genomföra medlemsaktiviteter har 

styrelsen ägnat sig åt planering och organisering. Styrelsen har haft en planeringsdag och har 

uppdaterat föreningens årshjul, där återkommande aktiviteter planeras in. 

De årligen återkommande evenemangen som föreningen brukar vara synlig på har varit 

inställda pga. Corona. 

Utifrån föreningens ändamål (§2) har styrelsen utformat tre arbetsgrupper: 

- Intressepolitik, som ska arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

- PR/Info, som ska producera, sammanställa och delge information till medlemmarna 

samt synliggöra information, nyheter och forskning inom neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar på våra informationsplattformar och på så sätt stödja familjer 

med barn och ungdomar med dessa funktionsnedsättningar samt bevaka och 

tillvarata deras intressen. 

- Medlemsaktiviteter, som ska anordna olika typer av aktiviteter för alla våra 

medlemmar i alla åldrar och även stödja familjer med barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt skapa nätverk, stödgrupper och 

annan medlemsnära verksamhet i syfte att stötta våra medlemmar. 

Dessa tre arbetsgrupper ansvarar för att planera och organisera arbetet inom respektive 

grupp. Arbetsgrupperna rapporterar till styrelsen.  

Förhoppningen är att detta sätt att organisera oss ska underlätta för medlemmar att på olika 

sätt engagera sig inom föreningen.  

Styrelsen välkomnar alla medlemmar att ta initiativ till eller hjälpa till med olika typer av 

aktiviteter inom föreningen. 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten, förutom det konstituerande, under året. 

På grund av Corona har många hållits digitalt, via Zoom. Vi har för ändamålet skaffat ett 

Zoomkonto. 

Medlemsaktiviteter 

På grund av Corona har inte några medlemsaktiviteter organiserats under året, men 

styrelsen har kunnat vidareutbilda sig inom digitala mötesformer som Zoom och Jitsi genom 

Studieförbundet Vuxenskolans (SV) kurser. Mötesformerna kommer att bli användbara 

framöver vid start av digitala grupper, föreläsningar och temakvällar. 
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PR/Info 

- Profilkläder, västar och t-shirts, som ska användas vid publika evenemang har köpts 

in. Ett stort tack till ordförande i Nacka/Värmdö lokalförening som stod för kontakten 

med företaget som tryckte kläderna. 

- Visitkort och en informationsfolder för Attention Sollentuna/Väsby har tagits fram. 

- Hemsidan har det varit problem med under året, men den är nu under uppdatering. 

- Attention Sollentuna/Väsby har ett Facebook-konto där information, tips, artiklar och 

evenemang publiceras. Styrelsen har under året planerat för att starta olika slutna 

grupper med anknytning till Facebook-sidan. 

- Under året har även ett konto på Instagram (attentionsollentunavasby) skapats för 

att hålla våra medlemmar snabbt uppdaterade om vad som händer i föreningen. 

Intressepolitik 

Vi har under året träffat Förskoleberedningen för att påbörja en dialog om npf-frågor inom 

förskolornas verksamhet. 

Attention Stockholms län 

Attention Sollentuna/Väsby ingår i Attention Stockholms län. Inom Attention Stockholms län 

har Attention Sollentuna/Väsby deltagit i olika typer av aktiviteter. 

- Attention Sollentuna/Väsbys ordförande har under året arbetat i Attention 

Stockholms läns styrelse. 

- Styrelsemedlemmar från Attention Sollentuna/Väsby har deltagit i Samverkansdagar, 

där länets lokalföreningar träffas. Samverkansdagarna har fortsatt trots Corona, dock 

i något mindre omfattning, och har gett styrelsen inspiration till vårt lokala arbete. 

- I september anordnades en medlemsaktivitet, bangolf i Tantolunden, inom ramen för 

Attention Stockholm län. Information om medlemsaktiviteten publicerades på 

Facebook samt delgavs via e-brev till alla medlemmar som har registrerat e-post.  

Kontakt med Riksförbundet 

- Ordförande representerade föreningen på den digitala Föreningskonferensen 26 

september. Dagen som bland annat innehöll olika presentationer av Riksförbundets 

projekt gav bra inspiration till fortsatt arbete. 

- Kontakt har tagits med Riksförbundets projekt Familjelyftets 

(https://attention.se/varaprojekt/familjelyftet/) projektledare, Elisabeth Sundström 

Graversen. för att få till ett samarbete med Sollentuna kommuns socialkontor. 

Sollentuna socialkontor är positivt inställda till ett samarbete. 

https://attention.se/varaprojekt/familjelyftet/
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- En träff har genomförts tillsammans med den ideella föreningen Musketörerna i 

Sollentuna och projektledare Annika von Schmalensée, i Riksförbundets projekt 

Äldrelyftet (https://attention.se/varaprojekt/aldrelyftet/). 

- Föreningen har haft en Zoommöte med Riksförbundets verksamhetsutvecklare av 

anhörigstöd, Jenny Kindgren för att planera fortsatt verksamhet för anhörigstöd inom 

föreningen. 

- Vid ett flertal tillfällen har vi även kontaktat Riksförbundets verksamhetsutvecklare 

med inriktning föreningsstöd, Jenny Blomkvist, gällande det nya medlemsregistret 

och även med synpunkter på Riksförbundets nya hemsida. 

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

Län samt Nacka/Värmdö lokalförening som har hjälpt oss under det gångna året 2020. 

 

   

Jonna Svensson 
Ordförande 

 
Lillemor Holmgren 
Vice ordförande 

   

Eva Eggeby 
Kassör 

 
Anna Markström 
Sekreterare 

   

Veronica Liedberg 
Ledamot 
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