
 

Verksamhetsberättelse för 2020

Ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse gäller 
2020-01-01 till 2020-12-31

Huvudmålen enligt verksamhetsplanen för 2020 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 Salem-bor 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 2020 var antalet medlemmar 267.

Den 31 december 2019 var antalet medlemmar ca 320. 

Kommunikation

Mailutskick går numera att göra direkt i det senaste medlemsregistersystemet.

Våren 2020 blev det aldrig något kort med terminens träffschema. Sedan blev vi som många 

andra ”tagna på sängen” av att behöva ställa om till virtuella möten pga Covid-19.

Under våren gjordes försök med utlysta virtuella medlemsmöten, och en picknick i 

Huddinge, utan några medlemmar utanför styrelsen på någondera. Till hösten bidrog en hel 

del ohälsa i styrelsen än mer till att inget kom igång alls.

Vi har i varje fall försökt vara aktiva med att uppdatera såväl hemsidan som gruppen och 

sidan på Facebook, när vi haft nyheter att informera medlemmarna om.

Samarbete och representation

Kenny Kvarnström har suttit i styrelsen i Attention Stockholms län.

Anders bjöds även 2020 in att vara årsmötesordförande hos grannarna i Attention 

Nynäshamn.

Erik hade ersatt Lisel som representant i Botkyrka kommuns funktionsrättsråd. Ingen 

ersättare har utsetts under året, sedan Erik behövde kliva av från styrelsen.
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Medlemsträffar och aktiviteter

Inför vårterminen stöpte ordförande Anders om sina tidigare träffar i sitt hem vissa lördagar 

till större träffar i Rådsalen på söndagar, för att kunna bli stora sociala träffdagar för alla 

medlemskategorier, med tillgång till alla olika rum i Rådsalen och därmed möjlighet för 

många olika ”träffar i träffen” för olika grupper som vill samtala, spela spel, se på film mm.

Två träffar hann hållas under våren innan hela samhället förändrades i grunden genom 

utbrottet av Corona-pandemin. Det var ganska bra uppslutning bland ”stammisar” från 

Anders tidigare träffar hemma, och åtminstone ena gången också ett antal av föreningens 

medlemmar som kom och umgicks och fikade. När Corona-tiderna är över ska detta bli roligt 

att försöka utveckla vidare igen.

Måndagsträffar hann hållas i januari, februari och mars.

I ett samarbete med fanklubben Galaktiska Liftarrörelsen stod föreningen också värd för ett 

av tre kända större officiellt utlysta firanden i hela världen av 42-årsjubileet den 8 mars 2020 

av fenomenet Liftarens guide till galaxen – som ”föddes” i form av en radioserie i BBC, vars 

första avsnitt sändes 8 mars 1978. Ett andra firande av samma slag var också utlyst tre 

veckor senare för att fira än mer specifikt att ”42 fyller 42”, då det var i fjärde avsnittet 

världen fick lära sig att ”svaret på den yttersta frågan om livet, universum och allting” är just 

42. Vid det laget hade Corona brutit ut, så den dagens firande fick lov att ställas in. Firandet 

av ”födelsen” såg fem deltagare, efter ganska rejäl marknadsföring i science fiction-kretsar 

också. Anders kom med på en helsida i Botkyrka- och Huddinge-utgåvorna av lokaltidningen 

”Södra sidan” inför detta.

Under våren försökte vi ställa om till medlemsmöten online. Det kom ingen och anslöt till 

någon träff under våren. Inte heller till den picknickträff som utlystes i Huddinge i juni.

En del sjukdom i styrelsen bidrog sedan ytterligare till att ingenting alls kom igång till hösten.

Marianne höll under året en presentation av Attention samt att vara anhörig till någon med 

NPF-diagnos på Botkyrka Folkhögskola för lärarassistenter under utbildning. 
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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, fem styrelseledamöter: Marianne Rimbark, Kenny Kvarnström, Lisel Humla Sjöstedt, 

Rose-Marie Tengvert och Erik Hedvall samt suppleanterna Inger Lundin och Richardh Vilsson.

För överblick se tabellen Styrelsens sammansättning. 

Styrelsens sammansättning från och med årsmötet 2 mars 2020:

Styrelse från 190304 Styrelseplats Roll/Information

Anders Pemer Ordförande (1 år)
Erik Hedvall Ledamot (2 år)

Avgick under våren 
av familjeskäl.

Vice ordförande, representant Funktions-
rättsrådet Botkyrka

Kenny Kvarnström Ledamot (2 år) Kassör, styrelseledamot i länsföreningen
Lisel Humla Sjöstedt Ledamot (1 år) Klubbmästare, representant 

samarbetsorganet Botkyrka
Marianne Rimbark Ledamot (2 år)

Pausat sitt uppdrag 
av hälsoskäl.

Ledamot Huddinge KRF

Rose-Marie Tengvert Ledamot (1 år)
Inger Lundin Suppleant (1 år)
Richardh Vilsson Suppleant (1 år)
Vakant Valberedning (1 år)
Vakant Verksamhetsrevisor 

(1 år)
Roger Syrjäläinen Ekonomisk revisor

(1 år)
Christina Karlsson Revisorssuppleant

(1 år)

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.
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Marknadsföring

Inget mer än via våra egna kanaler i sociala media detta år.

Styrelsen den 10 april 2021:

Anders Pemer 

Lisel Humla Sjöstedt Kenny Kvarnström

Marianne Rimbark Rose-Marie Tengvert

Inger Lundin Richardh Vilsson
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