Verksamhetsberä else A en on Örnsköldsvik 2017
Vår verksamhetsplan anger a vi ska arbeta för a förbä ra villkoren för personer med
neuropsykiatriska funk onsnedsä ningar (NPF) i Örnsköldsvik i nedanstående
fokusområden. Under varje rubrik står vad vi genomfört/deltagit i inom området under
2017.
Erbjuda våra medlemmar medlemsnytta i form av information, medlemsträffar, anhöriggrupper.
 Vi har genomfört en cafékväll på Domsjö fritidsgård.
 Vi har genomfört två Lan-träffar på Domsjö fritidsgård: ett på sportlovet och ett på höstlovet.
 Vi har genomfört föräldracirkeln Livslinjen med start hösten 2017. Cirkelledare har varit Anette,
Frida och Kristina .
 Vi har haft föräldranätverksgrupp för medlemmar. Ledarna har varit Kicki, Frida och Marielle.
 Vi har deltagit som funktionärer på Attention Riksförbunds vuxenläger på Mellansels Folkhögskola.
 Vi har genomfört en informationsträff på Thuleteatern med glögg och pepparkakor.
 Einar och Anette har under året verkat som kontaktpersoner för Attention Örnsköldsvik. Medlemmar
har ringt för att få tips och råd.
Genom information och utbildning öka förståelsen för och kunskaperna om de specifika behov som
personer med NPF har och motverka negativa attityder, fördomar och diskriminering.
 Vi har deltagit i planering och genomförande av Psykeveckan i Ö-vik.
 Vi har skickat en skrivelse med ett antal frågor till Länsverksamhetschefen inom Vuxenpsykiatrin
Kristina Mårtensson.
 Vi har tipsat Vuxenpsykiatrin om föreläsare till deras gruppverksamhet.
 Vi har haft kontakt med P4 och tipsat om lämplig person att intervjua.
 Vi har deltagit i Anhöriggruppsträffar på Kom in.
 Vi har deltagit i planering och genomförande av Funkisveckan i Ö-vik.
 Kristina, Frida och Anette har haft en föreläsning för Personalavdelningen på Örnsköldsviks
Kommun.
Tillvarata forskning och erfarenheter och sprida den kunskapen vidare.
 Vi har upplyst våra medlemmar om TV-program och länkar till artiklar om NPF.
 Vi sprider vidare tips och inhämtad kunskap på både vår hemsida, Facebooksida samt i vår
Facebookgrupp för Föräldranätverket.
 Vi har delat ut Attention-tidningen i samband med en utbildning för föräldrar på Habiliteringen.
Verka för att synliggöra för politiker, myndigheter och beslutsfattare hur det är att leva med NPF
eller vara anhörig.
 Vi har deltagit i PRIO-träffar på både lokal och läns-nivå.
 Vi har delat ut Attentions informationsmaterial under Funkisveckan.
 Einar och Frida har med hjälp av Maria Petersson 17/3 spridit information på arbetsförmedlingen i
Ö-vik, om projektet ”ADHD på jobbet”. Med på denna träff var även Erdal Akbas från
Riksförbundet Attention.
 Vi har delat ut Attentions informationsmaterial samt funnits på plats för frågor under Psykeveckan.
 Vi har delat ut varje nummer under 2017 av Attention-tidningen, i väntrum på BUP, Habiliteringen,
Vuxenpsykiatrin och Sjukhusets barnavdelning.

Via brukarråd få inflytande för att förbättra vården och bemötandet av patienter och anhöriga.
 Vi har deltagit i planeringsmöten inför psykeveckan 2017.
 Föreningen har varit delaktig i ett Brukarråd inom Länsföreningen.
Verka för en förskola och skola som passar barn och ungdomar med NPF och för att alla erbjuds den
hjälp de behöver för att klara skolan.
 Vi har lånat ut filmer till undervisning i NPF på gymnasieskolor och på Kom in.
 Vi har haft föreläsning för elevassistenter och specialpedagoger 11/4 på Själevadsskolan.

Utbildningar som styrelseledamöter deltagit i under 2017













Einar och Frida har deltagit på en föreläsning med André Bengtsson på Gnistan i Ö-vik.
Einar och Kicki har deltagit på föreläsningen med Kristina Isberg på Stadshuset Kronan i Ö-vik.
Einar, Marielle och Kicki har deltagit på en webbföreläsning med Bo Hejlskov Elven på Kom In i
Ö-vik.
Marielle och Sandra har deltagit på en föreläsning med Maria Bauer i Fullmäktigesalen i Ö-vik.
Marielle har deltagit på en föreläsning med Conny Akterhall på Kronan i Ö-vik.
Tony har deltagit på en utställning på Sliperiet i Ö-vik.
Marielle, Frida, Kicki, Pernilla och Tony har deltagit på en föreläsning med Gunilla Gerland i Umeå.
Einar och Anette har deltagit på en föreläsning med Pelle Sandstrak i Umeå.
Marielle och Frida har deltagit på en föreläsning om Babblarna på Thuleteatern i Ö-vik.
Einar har deltagit på en föreläsning med Ludmilla Rosengren i Fullmäktigesalen i Ö-vik.
Einar och Frida har deltagit på en föreläsning med Andre Bengtsson på Folkan i Ö-vik.
Kristina har deltagit på en föreläsning om mänskliga rättigheter i Umeå.

Styrelsearbetet under året.
Förutom att vi har haft årsmöte så har vi deltagit/genomfört:
 Vi har haft 11 styrelsemöten (?)
 En planeringshelg 16-17/8 med styrelsen.
Extern representation under 2017
 Deltagit i lokala HSO:s årsmöte och ordförandemöten i Ö-vik.
 Deltagit i Tillgänglighetsrådet i Ö-vik.
 Deltagit i länsföreningens årsmöte och styrelsemöten.
 Deltagit i Riksförbundet Attentions styrelse.
 Deltagit i Föreningskonferensen i Södertälje.
 Deltagit i Tolfhamnsprojektet.
 Deltagit i Brukarrådet.
 Deltagit som medarrangör i Psykeveckan.
 Deltagit i ordförandeseminarium i Södertälje
Övrigt
Flera av föreningens medlemmar har under året erhållit stipendier ur Britt-Marie och Jakob Erikssons
Stiftelse.
Antal medlemmar den 31 december: 277 st.

Attention Örnsköldsviks styrelse den 17 mars 2018.
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