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Verksamhetsplan för Attention Uppsala 2021 
 

• Styrelsen ska sammanträda minst 6 gånger per år. 

 

Information och aktiviteter för medlemmar 

• Informera via medlemstidningen minst en gång per termin. Informera om 

föreningens men även andra aktörers aktiviteter via e-post. 

• Hålla föreningens hemsida uppdaterad och moderera Attention Uppsalas 

Facebooksida. 

• Hålla cafékvällar ett antal tillfällen per år. Hålla NPF-träffar och anhörigträffar 

ett antal gånger per år för varje grupp. Cafékvällarna och NPF-träffarna är 

välbesökta och fyller en mycket viktig funktion då de fungerar som 

självhjälpsgrupper både för personer med egen erfarenhet och anhöriga. Till 

cafékvällarna ska det bjudas in till exempel en verksamhet som berättar hur de 

arbetar och vilket stöd man kan förväntas få från dem. Det kan också vara 

personer med egen diagnos som berättar om sina strategier. Alla ovanstående 

träffar kompletterar kommunens och Region Uppsalas insatser för personer med 

NPF.  

Under det första halvåret kommer de flesta träffar att ske digitalt. 

• Arrangera andra medlemsaktiviteter såsom promenader, bowling (om så är 

möjligt), aktivitetsdagar vid KFUM Alnäs och föreningsgården Ekolnsnäs. 

Dessa medlemsaktiviteter ska vara kostnadsfria för medlemmarna. Familjer 

med NPF är ofta exkluderade i samhället. Med våra aktiviteter för olika åldrar 

får de möjlighet att delta i anpassade aktiviteter oavsett ekonomiska 

förutsättningar. 

 

Information till andra 

• Sprida information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ska 

förmedla information i utbildningssyfte bl.a. till andra föreningar, skolor, i 

samband med konferenser men även till berörda beslutsfattare såsom chefer och 

politiker. 

• Sprida information om föreningen Attention. 

 

    Samverkan med andra 

• Fortsatt medlemskap i Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala 

kommun (HSO Uppsala kommun), NSPH/Brukarföreningarna i Uppsala län 

och Föreningsgården Ekolnsnäs. 

• Samverka med Riksförbundet Attentions projekt Trots allt! 

• Medverka i ett HSO-projekt: Jag gör politik. 

https://internexterndialog.se/index.html 

• Fortsatt samverkan med BUP gällande www.sjalvhjalppavagen.se. 

• Fortsatt samverkan med Uppsala kommun och Region Uppsala, särskilt 

Infoteket. 

• Samverka med andra ideella organisationer som arbetar för personer med NPF. 

https://internexterndialog.se/index.html
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