ATTENTION Lindesberg med
grannkommuner
Verksamhetsberättelse
2019

Sida | 1

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers
syndrom/ Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.
Attention arbetar för att personer med NPF skall bli bemötta med respekt och få
det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.
Attention arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.
Vi arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och
makthavare.
Attention Lindesberg med grannkommuner är riksförbundets lokalorganisation i
kommunen och föreningen arbetar för Attentions frågor i Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun, Hällefors kommun samt Nora kommun.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande

Tuula Pettersson

Vice ordförande

Karin Lindberg

Kassör

Monica Winnber Buhr

Sekreterare

Christina Wendin

Ledamot

Håkan Pettersson

Ledamot

Wiveca Wendin

Ledamot

Mona-Lisa Zilén, Till 30.5

Ledamot

Pernilla Dahlström/Johansson

Suppleant

Hans Gustavsson

Suppleant

Anika Himmerfält
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Vi har under året haft 10 protokollförda möten.
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Under 2018 har vi fortsatt vårt samarbete med kommunen genom att sitta med i
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning.
Vi har även varit med i styrelsen för FIL (Funktionshindrades intresseföreningar
i Lindesbergs kommun).
Vi har blivit inbjudna att delta i samverkansgruppen i Lindesbergs kommun som
består av representanter från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, psykiatrin
samt kommunen.
Vi har under året varit representerade i pensionärs och handikapprådet i
Ljusnarsbergs kommun.
Vårt samarbete med psykiatrin bestående av ett nätverk på psykiatrin
tillsammans med andra föreningar inom psykiatrin. Vi är även aktiva i
Hjärnkoll/ NSPH i Örebro tillsammans med andra föreningar som jobbar mot
psykisk ohälsa.
Vi har varit med på olika föreläsningar i Örebro som bland annat
regionförbundet har anordnat.
Våra medlemsmöten/föreläsningar har vi haft tio gånger under året där
inriktningen har varit att få mer kunskap om olika frågor inom NPF. Träffarna
har varit i Kopparberg, Lindesberg samt Nora .
Varje träff har besökts av 10-20 personer.
Vår caféverksamhet har fortsatt under hösten en gång i veckan mellan 17.00 19.00 på Studieförbundet vuxenskolan i Lindesberg där vi får låna lokal.
Under hösten har caféverksamheten varit varannan tisdag mellan 17.00-20.00 på
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler.
Vi märker att behovet är stort för caféverksamheten.
Vi har haft föreläsningar på Hinseberg för intagna interner med NPF
problematik.
Vi har marknadsfört oss på facebook med våra olika aktiviteter.
Vi har även en grupp på facebook för de som är intresserad av att vara med.
Vi har en hemsida som vi håller uppdaterad.
Vi har haft flera uppskattade familjeträffar bland annat på lustholmarna i
Rockhammar.
Vi har haft familjeträffar med pyssel.
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På NPF forum i maj i Stockholm deltog tre stycken ur styrelsen.
På riksförbundets Attentions ordförandeseminariet i Växjö den 29/10 till den
30/10 deltog två stycken ur styrelsen.
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Vi hade familjeläger på Finnåkers kursgård den 3-5 augusti medlemmar från
Örebro Örebro deltog. Lägret var mycket uppskattat bland deltagarna.
Vi deltog under psykiatriveckan (vecka 46) där vi medverkade på alla orter i
Norra länsdelen. (Lindesberg)
Några från styrelsen deltog på Hjärnkoll/NSPH:s årsmöte den 8 april i Örebro.
Vi har haft en föräldragrupp i Frövi som har träffats ett antal gånger och
diskuterat olika familjesituationer och hur det är för barnen i skolan när man har
en diagnos, en så kallad självhjälpsgrupp.


Vi har tittat på film ”Life, Animated” När autistiska Owen Suskind var tre
år slutade han plötsligt prata. Därefter har vi diskuterat innehållet



På årsmöte, får vi lyssna på Elisabet Norlinder som berättar om hur
psykiatrin har utvecklats genom åren.

 Vi har också åkt till brandstationen i Örebro För att höra om rökdykning.
 Föreläsning om sucidprevention och efterlevandestöd. av föreläsare
Monica Winnberg Buhr.
 Familj utflykt till Lustholmarna utanför Rockhammar
Med korvgrillning och samvaro
 Läger på Finnåkers kursgård 2-4 augusti, start 16.00 på fredag, slut 13.00
på söndag.
 Under lägret hade vi föreläsning om skolan för 50 år sedan av Karin
Lindberg.
 Unden lägret föreläste Håkan Pettersson om sitt liv med ADHD.
 Föreläsning Monica Winnberg Buhr. Hur bemöter vi de som har mist
någon i självmord.
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 Föreläsning av Erik Widlund, Hur man kommer ifrån missbruk och
självmordsförsök
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Våra styrelsemöten har vi haft i Frövi i Näsby Församlingshem samt på
Studieförbundet vuxenskolan i Lindesberg.
Vi har marknadsfört oss på facebook med våra olika aktiviteter.
Vi har även en grupp på facebook för de som är intresserad av att vara med.

____________________________
Tuula Pettersson

__________________________
Monica Winnberg Buhr

____________________________
Karin Lindberg

__________________________
Christina Wendin

____________________________
Mona-Lisa Zilén till maj 2019

__________________________
Wiveca Wendin

____________________________
Pernilla Dahlström/Johansson

__________________________
Håkan Pettersson

____________________________
Hans Gustavsson

___________________________
Anika Himmerfält
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