Verksamhetsberättelse 2014

Inledning
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF). Attention arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta
med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.
Riksförbundet arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. I
riksförbundets intressepolitiska program och skolplattform kan man läsa mer om de frågor
som Attention driver.
Attention Haninge är riksförbundets lokalorganisation i kommunen och föreningen arbetar för
att Attentions frågor i Haninge kommun. Vår uppgift är:
•
•
•
•
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Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelse
Årsmötet valde styrelse som efter styrelses konstituering har sett ut som följer:
Ordinarie:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleanter
Vice kassör

Jenny Ström
Annika Odén Frisk
Inger Ottosson
Malin Rylander
Ingela Arback
Elsie Jedholt
Niclas Lindberg
Lotta Pilarp
Johan Svensk
Elisabeth Styffe

Styrelsen har under året haft 9 stycken protokollförda sammanträden.

Revisorer
Till revisor valde årsmötet: Lars Carlsson

Valberedning
Till valberedning valde årsmötet 3 personer med Kennet Renen Johansson som
sammankallande.

2014 års verksamhet
Nedan följer en redovisning av 2014 års verksamhet i förhållande till den verksamhetsplan
som årsmötet för Attention Haninge fastställt.
Föreningen ska arbeta på att nå ut till våra medlemmar och allmänheten om vår
verksamhet. Vi kommer att ha öppna föreläsningar för att nå ut och sprida vårt budskap.
•
•
•
•
•
•
•
•

En ny hemsidan har kommit igång där vi informerat om vår verksamhet och
föreningen.
På hemsidan har vi också informerat om ADHD-center och Aspergerscenter.
Attention Haninges facebook-sida har fått fler följare/gilla-markeringar och används
aktivt.
Rutiner för bevakning av föreningsmejlen har utarbetats.
En föreningstelefon har införskaffats så att medlemmar och andra kan nå någon i
styrelsen.
Under hösten kom vi igång med Öppet Hus/Föreningsmöten i lokalen.
De Öppna Husen marknadsfördes med flygblad/affischer och på Facebook.
Styrelsen har tagit hem nytt informationsmaterial och städat bort gammalt på kansliet
så att föreningen har aktuell information att erbjuda medlemmar och andra
intresserade.

Fortsätta med medlemsaktiviteter (Anhöriggrupp). Plan att till hösten 2014 att hålla cirklar
i Sorgbearbetning.
•
•

En anhöriggrupp (sju deltagare) för anhöriga till vuxna med NPF har varit igång.
Gruppen har som regel träffats varannan tisdag.
Vi har erbjudit våra medlemmar att starta upp nya samtalsgrupper för Förälder/anhörig
till barn upp till 18 år, tjejer samt Unga vuxna upp till 30 år med egen diagnos om
intresse finns.

Cirklar i sorgbearbetning har inte kommit igång p g a tidsbrist.
Fortsätta besöksverksamheten vid anstalten Norrtälje och utöka den då det finns ett behov
och önskan om det.
•
•
•
•

Besöksverksamheten på Norrtälje Anstalten fortsätter vara uppskattad.
På Storboda Anstaletn besöker vi 2 avdelningar per tillfälle.
Vi bedriver cirkelsamtal med intagna, där vi berättar om diagnos, beteende och tips
och stödinsatser som förenklar i livet. Medmänskliga samtal.
Ytterligare anstalter har visat intresse för samarbete.

Samverka med andra föreningar, näringsliv, politiker och psykiatri för våra medlemmars
intresse. Delta på Föreningarnas Dag (HaningeDagen) och föreningsråd.
•
•
•
•
•

Vi har haft dialog med och påverkat för att Haninge kommuns kommande anhörigstöd
ska få bättre NPF-inriktning.
Föreningen deltog som utställare vid Haninge Skoldialog.
Vi har arbetat för att få till ett samarbete med de ansvariga i kommunen
kring ”hemmasittare” och i möten med rektorer och socialtjänst lämnat förslag på
förbättringar i stöd till dem.
Föreningen har varit representerad i Brukarrådet för Beroendefrågor i Stockholms län.,
Haninge Handikappråd, Haninge Handikappcenter samt Capio Brukarråd.
Föreningen deltog som utställare under HaningeDagen.

Vi tackar alla medlemmar och samarbetspartner för 2014 gott samarbete under 2014.
Haninge 2015-02-16
Styrelsen för Attention Haninge:
Jenny Ström, Annika Frisk Odén, Inger Ottosson, Malin Rylander, Ingela Arback, Elsie
Jedholt, Niclas Lindberg, Lotta Pilarp, Johan Svensk, Elisabeth Styffe.

