
 

Verksamhetsberättelse för 2022

Ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse gäller 
2022-01-01 till 2022-12-31

Huvudmålen enligt verksamhetsplanen för 2022 var 
följande:

    • Vi ska fortsätta företräda våra medlemmar, arbeta intressepolitiskt för att 
påverka politiker, tjänstemän m m

    • 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.

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.

1(5)



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022    ATTENTION HUDDINGE-BOTKYRKA-SALEM

Medlemmar

Den 31 december 2022 var antalet medlemmar 319.

Den 31 december 2021 var antalet medlemmar 387.

Minskningen denna gång har förklarats med snabbare rutiner hos Riksförbundet än året in-
nan med att stryka medlemmar som inte betalt medlemsavgift. Att det alltså måste ha legat 
medlemmar kvar i registret, som inte hade förnyat medlemskapet 2021 och har strukits se-
dan dess. 

Kommunikation

2022 blev det årsmöteskallelse med mail, sms och brev, beroende på vilka kontaktvägar 
medlemmarna hade angivna. 

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

Samarbete och representation

Kenny klev 2022 upp till ordförandeposten i Attention Stockholms län. Anders blev också in-
vald i styrelsen efter några års uppehåll, och blev sekreterare.

Marianne har suttit med i Huddinges funktionshinderråd, och i styrgruppen för personliga 
ombud. Hon har också samarbetat med Folkhögskolan i Haninge, som utbildar lärarassisten-
ter.

Anders blev invald i styrgrupp för personliga ombud i Botkyrka, och efter höstens val fick vi 
möjlighet att nominera Anders till Botkyrkas funktionsrättsråd, där han blev invald.

Medlemsträffar och aktiviteter

Under våren hade varje träff utöver årsmötet ett tema.

Till hösten valde vi att byta dag till torsdagar i Rådsalen. Varje träff hade ett tema i grund och
botten, men fokuserade i praktiken på fika och umgås. Decemberträffens tema var förstås 
julfika och julpyssel.

Under hösten bärjade också Lisel med konceptetet Promenera Mera, vilket har utvecklats vi-
dare till länsnivå.

2(4)



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022    ATTENTION HUDDINGE-BOTKYRKA-SALEM

Styrelsearbetet

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt vid ett otal tillfällen.  Några av oss har 
också hörts av 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 7 mars 2022:

Namn Styrelseplats Roll/Information
Anders Pemer Ordförande (1 år) Sekreterare i länsföreningen
Lisel Humla Sjöstedt Ledamot (2 år) Vice ordförande 
Kenny Kvarnström Ledamot (1 år) Kassör, ordförande i länsföreningen
Marianne Rimbark
Martin Nilsson
Richardh Vilsson

Ledamot (2 år)
Ledamot (1 år)
Lesamot (2 år)

Sekreterare, ledamot Huddinge KRF

Inger Lundin Suppleant (1 år)

Vakant Valberedning (1 år)
Vakant Verksamhetsrevisor 

(1 år)
Vakant Ekonomisk revisor

(1 år)
Åsa Werner, ekonomiansvarig i länet och har ti-
digare varit vår revisor, har adjungerats till den-
na roll.

Vakant Revisorssuppleant
(1 år)

Intressepolitiskt arbete

Marianne har gjort en presentation av livet med NPF i Huddinge kommun för Centerpartiet.

Inför valet hade Marianne och Anders ett möte med Sara Heelge Vikmång och Rasmus Lene-
fors från socialdemokraterna, som gärna ville träffa föreningen.

Marknadsföring

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

3(4)



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022    ATTENTION HUDDINGE-BOTKYRKA-SALEM

Styrelsen den 7 mars 2022:

Anders Pemer 

Lisel Humla Sjöstedt Kenny Kvarnström

Marianne Rimbark Martin Nilsson

Richardh Vilsson Inger Lundin
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