
 

Verksamhetsberättelse för 2019

Ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse gäller 
2019-01-01 till 2019-12-31

Huvudmålen enligt verksamhetsplanen för 2019 var följande:

 Vi hoppas att medlemsantalet kan återhämta sig efter riks byte av medlemsregister.
 Vi ska ha en god kommunikation med medlemmarna, och vill 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

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 det stöd och den 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 2019 var antalet medlemmar ca 320.

Den 31 december 2018 var antalet medlemmar ca 320. 

Efter riksförbundets byte av medlemsregister och faktureringsrutiner härom året har det 
åtminstone inte minskat mer utan ökat eller i värsta fall stått still.

Kommunikation

Mailutskick går numera att göra via MailChimp, och är också på gång att kunna göras direkt i 
medlemsregistersystemet. Utskrift av adressetiketter till utskick per post har också på sen tid
gått att lösa mycket enklare än Anders har gjort de två senaste åren.

Kort med vårens schema plus årsmöteskallelse och nytt kort med höstens schema gick 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. Flera funktionärer kan numera 
administrera sidorna och kan komma åt att uppdatera.

Samarbete och representation

Kenny Kvarnström har suttit i valberedningen i Attention Stockholms län.

Anders, Kenny, Lisel och Erik i olika konstellationer har varit med på de samverkanshelger 
länsföreningen hållit under 2019.

Anders var ombud på Riksförbundets förbundsstämma i maj.

Anders bjöds in att vara årsmötesordförande hos grannarna i Attention Nynäshamn.

Anders har representerat föreningen i Anhörignätverket Huddinge-Botkyrka, ett nätverk för 
föreningar och verksamheter som har olika aktiviteter riktade till anhöriga i olika . Nätverket 
har ett roterande schema där medlemmarna turas om att vara värdar för träffarna, och 
under våren var det Attentions tur att ta emot nätverket i Rådsalen.

Lisel utsågs först till representant i Botkyrka kommuns funktionsrättsråd, men behövde 
sedan avstå från det uppdraget, varvid Erik valdes i stället.
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Medlemsträffar och aktiviteter

Första måndagen varje månad har föreningen fortsatt anordna medlemsträffar, under våren 
alltid med något tema och ofta en inbjuden gäst, eller flera gäster, som talat om sitt ämne.

Under hösten drog vi ner ambitionerna och lät det stanna vid rent sociala träffar med fika 
och allmänt umgänge, men då sjönk intresset och deltagarantalet.

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 2019 hade vi därmed tio måndagsträffar inklusive årsmötet. Under våren hade alla 
träffar utom årsmötet någon form av tema. Först föreläsning av Jonna Bornemark om 
Autism, känslor och etisk stress. Sedan följde våra styrelsereprsentanter Erik, Kenny och Lisel 
med i tur och ordninge ämnena Att förstå din handläggare, Kamouflerad autism: Så fungerar
den, och Hjärnan i rörelse vid terminsavslutningen. På hösten blev det sedan alltså rent 
sociala träffar.

Filmvisningarna flera av de lördagar styrelsen först hade haft styrelsemöte fortsatte också 
både under vår och höst, men ständigt med mycket mager publikuppslutning. Under våren 
visades filmerna Adam i mars, Ben X i april och The Stig-Helmer Story i maj. Under hösten 
hade filmansvarige ordförande tänkt ut ett avancerat program med fem helt nya filmer med 
inte alltid lika uttalad NPF-koppling: Livvakterna i augusti, Jönssonligan – den perfekta stöten 
i september, Snow Cake i oktober, Den utvalde i november och Go’dag yxskaft i december.

Vår och höst 2019 fortsatte också försöket med träffar i Botkyrka, i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokal Broängsgården i Tumba, nära Solbo. Det har fortsatt komma väldigt få 
personer, och några gånger inte ens någon mer än ordförande Anders som leder träffarna, 
men det känns rätt att erbjuda detta, så det fortsätter också 2020.

Styrelsearbetet

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt vid ett otal tillfällen.  Några av oss har 
också träffats extra vid behov. Årsmötet valde en styrelse bestående av ordförande Anders 
Pemer, fyra styrelseledamöter: Marianne Rimbark, Kenny Kvarnström, Lisel Humla Sjöstedt 
och Erik Hedvall samt suppleanten Inger Lundin. För överblick se tabellen Styrelsens 
sammansättning. 
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Styrelsens sammansättning från och med årsmötet 4 mars 2019:

Styrelse från 190304 Styrelseplats Roll/Information
Anders Pemer Ordförande (1 år) (Även politiker, ersättare (v) i vård- och 

omsorgsnämnden i Botkyrka)
Erik Hedvall Ledamot Vice ordförande, representant Funktions-

rättsrådet Botkyrka
Kenny Kvarnström Ledamot Kassör, valberedningsledamot i 

länsföreningen
Lisel Humla Sjöstedt Ledamot Klubbmästare, representant 

samarbetsorganet Botkyrka
Marianne Rimbark Ledamot Ledamot Huddinge KRF

Inger Lundin Suppleant (1 år)
Vakant Valberedning (1 år)
Rebecca Silverstein Verksamhetsrevisor 

(1 år)
Roger Syrjäläinen Ekonomisk revisor

(1 år)
Christina Karlsson Revisorssuppleant Arbetar som brukarombudsman i NPF-frågor i 

Huddinge kommun

Intressepolitiskt arbete

Lisel Humla Sjöstedt, Erik Hedvall och Anders Pemer har hjälpts åt att representera 
föreningen i Botkyrka kommuns LSS-samverkansgrupp och handikappföreningarnas 
samarbetsorgan (HSO).

Marianne Rimbark har suttit i Huddinge kommuns råd för funktionshinderfrågor och i 
styrgruppen för personliga ombud i Huddinge. Erik Hedvall har suttit i motsvarande 
styrgrupp i Botkyrka.

Vi har än så länge inte kommit igång med någon intressepolitisk representation i Salem. Vi 
hoppas att vi ska kunna få in några aktiva från Salem med intresse att medverka till detta.

Marknadsföring

Träffar har marknadsförts i lokaltidningarna Mitti Huddinge och Mitt i Botkyrka.

Frågan om profilkläder gick det troll i under 2019 och den hamnade lite ”i långbänk”, men är 
nu precis på väg att resultera i en första beställning av hoodies och t-shirts.
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Styrelsen den 4 mars 2019:

Anders Pemer Erik Hedvall

Lisel Humla Sjöstedt Kenny Kvarnström

Marianne Rimbark Inger Lundin
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