
 

Verksamhetsberättelse för 2017

Ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse gäller 
2017-01-01 till 2017-12-31

Huvudmålen enligt verksamhetsplanen för 2017 var följande:

 Vi ska fortsätta öka medlemsantalet.
 Vi ska ha en god kommunikation med medlemmarna, och hitta fler som vill bli aktiva.
 Vi ska fortsätta utbilda styrelsen och genom det skapa en tydlig struktur för arbetet.
 Vi ska fortsätta arbeta intressepolitiskt för att påverka politiker, tjänstemän m.m.
 Vi ska nu fira vårt 10-årsjubileum!

Inledning

Attention Huddinge-Botkyrka-Salem är en lokalförening inom Riksförbundet Attention som är
en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
och verkar inom ramen för Riksförbundets stadgar. 

Vi arbetar för att förbättra villkoren för de Huddinge-, Botkyrka- och Salembor som lever med
dessa funktionshinder. Vi verkar för att barn, ungdomar och vuxna som finns bakom 
diagnoserna ska få stöd och service de behöver samt bli bemötta med respekt av samhället. 
Detta genom att sprida information och kunskap hos politiker och andra personer i 
beslutsfattande positioner i kommunerna. Vi försöker vara till stöd och en informationskälla 
till skolor och i samhället i övrigt.
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Medlemmar

Den 31 december 2017 var antalet medlemmar 400.

Den 31 december 2016 var antalet medlemmar 384. 

En fortsatt medlemsökning, om än takten minskade en aning. Men ett nytt jämnt hundratal!

Kommunikation

Målet att vi skulle ha en kommunikation med våra medlemmar har vi lyckats med bättre och 
bättre på senare år. Efter en viss tillbakagång 2016 efter ordförandens hjärtinfarkt har alla 
kurvor pekat uppåt under 2017. Det har gått ut elektroniska mailutskick inför alla 
medlemsaktiviteter under året, årsmöteskallelsen och ett kort med höstens schema har gått 
ut per post. 

Vi har varit aktiva med att uppdatera såväl hemsidan som gruppen och sidan på Facebook, 
när vi haft nyheter att informera medlemmarna om.

Samarbete

Kenny Kvarnström har också i år suttit i valberedningen i Attention Stockholms län, och 
Anders blev invald som suppleant i styrelsen där.

Anders Pemer var på årets ordförandeseminarium i Södertälje.

Anders och vår medlem Vicktoria har gått på de flesta träffarna med föräldragruppen i Salem.

Anders var på samverkanshelg med länsföreningen.

Medlemsträffar och aktiviteter

Första måndagen varje månad har föreningen fortsatt anordna medlemsträffar.  Sista året 
oftast med något tema och ofta en inbjuden gäst som talat om sitt ämne. Syftet med 
träffarna har varit att skapa en mötesplats för medlemmarna där de kan få information om 
olika ämnen, och även kan prata med andra som befinner sig i liknande situation för att 
utbyta erfarenheter, ta del av kunskap och få känna gemenskap.

Under 2017 hade vi därmed nio medlemsträffar inklusive årsmötet. Under våren var det 
mest rent sociala umgängesträffar, medan vi under hösten hade olika teman och ofta 
inbjudna gäster vid träffarna: i september återkom svampkonsulent Rut Folke för fjärde året, i
oktober var alla personliga ombud i våra tre kommuner inbjudna, varav de från Huddinge och
Salem kunde komma, i november kom projektledare Lena Lindahl från Riksförbundets 
projekt ”Idrott för alla” och i december låg fokus på julsnack och julpyssel för de som ville.

2(4)



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Attention Huddinge-Botkyrka-Salem

Tioårsjubileet var vi sena i starten med att börja planera, och sköt sedan fram till att det 
skulle firas i efterhand under 2017. Planerna visade sig sedan ha varit kanske lite väl högt 
satta, men vi har börjat anpassa oss till våra förutsättningar och planeringen fortsätter.

Styrelsearbetet

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt vid ett otal tillfällen.  Några av oss har 
också träffats extra vid behov. Det har länge bara varit styrelsemedlemmar som har varit 
aktiva i föreningsarbetet men under 2017 bidrog även medlemmar utanför styrelsen till en 
bra verksamhet. Vår medlem Vicktoria Brännvall har jobbat förtjänstfullt med ett initiativ som
ledde ända till en nu startad verksamhet med föräldraträffar i Stuvsta i regi av 
studieförbundet Bilda tillsammans med Stuvstakyrkan.

Årsmötet valde en styrelse bestående av ordförande Anders Pemer, fem styrelseledamöter: 
Anette Stenberg, Kenny Kvarnström,  Maryam (Fahti) Tullback, Lisel Humla Sjöstedt och Erik 
Hedvall samt tre suppleanter: Wenche Hallberg, Inger Lundin och Anders Frisk. För överblick 
se tabellen Styrelsens sammansättning. 

Under 2017 deltog Kenny och Anette vid riksstämman under våren. Anders var på höstens 
ordförandeseminarium. Anders var med på länsföreningens samverkanshelg på länets kansli 
på höstkanten.

Styrelsens sammansättning från och med årsmötet 20 april 2017:

Styrelse från 170420 Styrelseplats Roll/Information
Anders Pemer Ordförande (1 år) Styrelsesuppleant i länsföreningen
Anette Stenberg Ledamot (1 år kvar) Vice ordförande
Kenny Kvarnström Ledamot Kassör, representant Huddinge KRF 
Lisel Humla Sjöstedt Ledamot Klubbmästare, representant 

samarbetsorganet Botkyrka
Maryam Tullback Ledamot (1 år kvar) Sekreterare, ersättare KRF Huddinge
Erik Hedvall Ledamot (1 år)
Inger Lundin Suppleant (1 år)
Wenche Hallberg Suppleant (1 år)
Anders Stridh Suppleant (1 år)
Vakant Valberedning (1 år)
Rebecca Silverstein Verksamhetsrevisor 

(1 år)
Roger Syrjäläinen Ekonomisk revisor

(1 år)

Intressepolitiskt arbete

Lisel Humla Sjöstedt (ordinarie) och Anders Pemer (ersättare) har varit föreningens 
representanter i Botkyrka kommuns LSS-samverkansgrupp och handikappföreningarnas 
samarbetsorgan (HSO).
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Kenny Kvarnström har suttit i Huddinge kommuns råd för funktionshinderfrågor., med 
Maryam Tullback som ersättare.

Vi har än så länge inte kommit igång med någon intressepolitisk representation i Salem. 
Under 2015 var Anders Pemer med en gång och träffade några politiker i Salem tillsammans 
med representanter för Attention Södertälje-Nykvarn (som tidigare informellt hade 
representerat Attention i Salems kommun). Vi hoppas att vi skulle kunna få in några aktiva 
från Salem med intresse att medverka till detta.

Styrelsen den 5 mars 2018:

Anders Pemer Anette Stenberg

Lisel Humla Sjöstedt Kenny Kvarnström

Maryam Tullback Erik Hedvall

Inger Lundin Wenche Hallberg

Anders Stridh
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