


Innehåll 
Innehåll  ....................................................................................1
Om föreningen  .........................................................................1
Styrelsen  .................................................................................................1
Valberedning  ...........................................................................................1
Revisor  .....................................................................................................1
Kompetensutveckling  ...........................................................................1
Medlemmar  .............................................................................2
Medlemskommunikation  ......................................................................2
Verksamhet  .............................................................................3
Fritidsgruppens Aktivteter För Barn, Unga Och Familjer  .................3
Medlemsaktiviteter För Vuxna  ............................................................4
Informationsspridning  ..........................................................................5
Föreläsningar Av Föreningen  ...............................................................5
Lokalpolitisk Påverkan  ..........................................................................5
Samverkan  ..............................................................................................5
Ekonomi  ...................................................................................6
Bilagor .....................................................................................6

Verksamhetsberättelse 2022, Attention Mölndal                  1



Om föreningen  

Attention Mölndal startades i augusti 2020 
då vi blev godkända som lokalförening av 
Riksförbundet Attention. Vi är en av ca 60 
lokalföreningar som arbetar för att alla med 
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) 
ska få det stöd som de behöver. Våra 
medlemmar styr hur vår verksamhet ser ut 
och utifrån detta håller vi medlemsträffar och 
andra riktade insatser inom speciella 
målgrupper.  

Föreningen utgår från de mänskliga 
rättigheterna och arbetar en hel del med 
nätverk, fortbildning och stödgrupper för våra 
medlemmar. 

STYRELSEN 

Styrelsen konstituerades 2022-03-31 
Antal styrelsemöten 2022: 10 st 

Styrelsemedlemmar  
Jenny Bergman, ledamot, tillträdde 2021. 
Charlotte Boqvist, ordförande, tillträdde 2022. 
Evelina Lindahl, suppleant, tillträdde 2020. 
Anna Malcus, ledamot, tillträdde 2022. 
David Malcus, kassör, tillträdde 2021. 
Jessica Lloyd, sekreterare, tillträdde 2022. 
Kristin Ahlin  avgick pga personliga skäl. 
Jessica Dagerot, avgick pga personliga skäl. 

STYRELSENS UPPDRAG 
Styrelsen har att mellan årsmötena leda 
föreningens löpande verksamhet och förvalta  
dess tillgångar. 

Arbetsgrupper 
Styrelsen utsåg två arbetsgrupper under året: 
Fritids- och Medlemsgruppen. Varje grupp 
planerade och genomförde olika aktiviteter 
utefter intresse och engagemang. 

Valberedning 

Karin Ekström och Niklas Boqvist  
tillträdde 2022. 

Revisor 

Årsmötet beslutade att återvälja Annika Andersson 
till ekonomisk revisor för föreningsåret 2022. 

Kompetensutveckling 

NPF-FORUM 2022 
Ordföranden deltog på Attentions konferens 
NPF-forum 2022, som är en viktig mötesplats 
mellan Attentions aktiva och vårdgivare, 
beställare, leverantörer, myndigheter och 
yrkesverksamma. Under två dagar upplevdes 
inspirerande föreläsningar från forskare, 
utvecklare, praktiker, personer med egen 
funktionsnedsättning och deras anhöriga.  
Kontakter knöts också med yrkesverksamma 
inom vår kommun och region, samt med 
närliggande lokalföreningar. 

UTBILDNING FÖR FÖRENINGSKASSÖRER 
Studieförbundet Vuxenskolan erbjöd en 
utbildning om kassörens uppdrag och ansvar 
inför medlemmarna vid tre tillfällen under 
hösten. Vår kassör lärde sig mer om Årshjulet, 
samverkan med styrelser och revisorer, digital 
e-signering, digitala bokföringsprogram och 
arkivering, ekonomirutiner, attest, delegation, 
arbetsordning, mallar, löpande kassörsarbete, 
checklista, bokföring, rapporter till styrelsen, 
bokslut och deklaration, kontakter med 
omvärlden – Bank, Bolagsverket, 
Skatteverket samt långsiktig finansiering av 
föreningen. 
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Medlemmar 
 

Medlem i föreningen är enskild person som 
betalat avgift till, och registrerats av, 
förbundet. Organisationer kan genom avgift 
stödja lokalföreningens verksamhet och blir 
då stödmedlemmar.  

Medlemsavgifter: 
● Huvudmedlem 240 kr per kalenderår  
● Familjemedlem 60 kr per kalenderår  
● Stödorganisationer 400 kr per kalenderår 

Föreningens medlemsantal var 150 personer i 
december 2022, vilket är en ökning med 50% 
sedan årsskiftet 21/22.  

Ca 70% är huvudmedlemskap och resterande 
är familjemedlemskap. 

  

Våra medlemmar bor i fem olika kommuner, 
där huvuddelen tillhör Mölndals kommun.  

MEDLEMSKOMMUNIKATION 

SOCIALA MEDIA 
Vi finns på två plattformar: 
● Facebook (@attentionmolndal) 
● Instagram (@attention_molndal) 

I vår egen grupp Attention Mölndal (grupp) 
på Facebook förs dialog med våra medlemmar 
samt andra som är intresserade av vår 
verksamhet.  

MEDLEMSBREV 
Vi har skickat fyra medlemsbrev under året. 
 

 

WEBBSIDA 
Vår webbsida https://molndal.attention.se/ är 
uppdaterad med våra kommande aktiviteter. 
Här delar vi också matnyttig information om 
stöd och hjälp inom kommunen som t.ex. 
Stöd ut i arbetslivet eller studier, SIP – 
Samordnad Individuell Plan samt Stöd för 
anhöriga. 

Verksamhetsberättelse 2022, Attention Mölndal                  2

https://molndal.attention.se/


Verksamhet 
FRITIDSGRUPPENS AKTIVTETER FÖR BARN, 
UNGA OCH FAMILJER 

Mellofest 
En lördag i februari bjöd vi in alla NPF-
familjer till en Mello-fest, för att alla barn ska 
uppleva att ha blivit bjuden på fest. Vi höll till 
i Brattåsskolans idrottssal där man kunde 
dansa, bli sminkad, pyssla med Mellofigurer, 
vara med på lekar m.m. En del kom utklädda 
med glitter och paljetter och andra kom som 
de var. Fika erbjöds till självkostnadspris. 

Fritidsgård – med Attention 
Sex måndagar under veckorna 17-22 fick vi 
låna Fritidsgården i Kållered. Vi bjöd in till 
träffar för våra ungdomar i högstadieåldern. 
Vårt mål var att ungdomarna skulle få ett 
sammanhang, lära känna likasinnade och 
vidare kanske själva våga gå till en öppen 
fritidsgård i kommunen. Tyvärr var intresset 
lågt, med sammanlagt tre familjer på dessa 
träffar. Det blev därför ingen fortsättning. 

Fritidsklubben 6-12 år 
Tre söndagar i maj och juni träffades våra 
yngre förmågor, 6-12 år, på Kållereds 
fritidsgård. Syftet var att barnen ska hitta 
likasinnade och finna en plats där de kan 
känna trygghet och få vara precis de härliga 
människor som de är. Fritidsgården var stängd 
för allmänheten. 

Idrottslek på lördagar 
En mötesplats för föräldrar och barn där man 
sågs och rörde på sig tillsammans i 
Brattåsskolans 
idrottshall. 
Idrottsleken skapades 
för Attention 
Mölndals 
medlemmars barn i 
åldern 6-12 år med 
funktionsvariation, diagnos eller under 
utredning. Deltagarnas intresse svalnade 
markant fram emot sommaren, varför 
aktiviteten inte fortsatte under hösten. 

Pysselträffar 
Främst för barn och unga i skolåldern med 
NPF – och en medföljande förälder. Vid varje 
tillfälle provade barnen på något nytt, som att 
måla på gipsfigurer, påskpyssel, bygga figurer 
med limpistol och göra kort. Träffarna skedde 
hos Studieförbundet Vuxenskolan och var en 
uppskattad aktivitet. Vi hade gärna fortsatt 
med träffarna under hösten, men tyvärr hade 
ledaren inte möjlighet att fortsätta.  

NP-Move 
Med NP Move erbjöds barn och unga med 
NPF en möjlighet att prova på idrotter under 
anpassade förhållanden. Det blev två träffar 
totalt. I oktober var vi på Lindome 
Bågskytteklubb som ställde upp med två 
ledare som hjälpte oss att skjuta med pilbåge. 
I december hyrde vi Streteredsbadet för de 
som har svårt att gå till en stor allmän 
badbassäng med hög ljudvolym och mycket 
stoj och stim. Tanken var god från vår sida, 
men det krävs alltför mycket arbetsinsats från 
våra volontärer för att vi ska kunna fortsätta 
erbjuda NP Move. 
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Fotbollsmatch med IFK Göteborg 
En solig söndag i 
september bjöd 
Attention Mölndal och 
IFK Göteborg in till 
en allsvensk 
fotbollsmatch för barn 
och unga med NPF – 
och deras vuxna. 
Ungefär 90 medlemmar från 
lokalföreningarna Mölndal, Kungsbacka, 
Lerum och Uddevalla upplevde tillsammans 
en matchdag med pyssel, ansiktsmålning och 
härlig stämning. Dagen gav våra unga 
medlemmar en trygg och rolig upplevelse 
med fina minnen från Gamla Ullevi. 

Lovaktiviteter 
SPORTLOVSSKOJ 
En uppskattad träff för barn och unga i 
skolåldern med NPF där vi pysslade med 
papper och dekorationer i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler.  

SOMMARLOV MED ATTENTION MÖLNDAL 
Med bidrag från Mölndals Stad genomfördes 
fyra träffar med barn från 6 år och uppåt.  
Varje tillfälle hade ett tema såsom bygga 
banor och köra radiostyrda bilar, prova på 
konstformen graffiti, skapa konstverk samt 
uppträda på öppen scen. 

PROVA PÅ KERAMIK!  
Sju unga gavs möjligheten att dreja och pröva 
på andra tekniker som att kavla och tumma. 
Sju kreativa unga höll till hos Liljas Lera vid 
två tillfällen under höstlovet. Alsterna 
glaserades och brändes innan de kunde 
hämtas hem till 
respektive ägare. 
Aktiviteten gjordes 
möjlig genom bidrag 
från Lindome 
Secondhand. 

HALLOWEENFEST PÅ HÖSTLOVET 
Attention Mölndal och Lilla Götafors bjöd in 
alla NPF-familjer för att fira Halloween. Det 
blev massor med bus, Lyckohjul, dans, lekar 
och ett och annat spöke. 

MEDLEMSAKTIVITETER FÖR VUXNA 

Walk-n-Talk  
Är en gemensam promenad och ett 
strukturerat mingel i ett. Aktiviteten var 
schemalagd månadsvis, men då intresset var 
lågt ställdes aktiviteten in.  

Medlemsträffar 
Under vårterminen planerades fem 
medlemsträffar in, men endast en av dem fick 
tillräckligt med anmälningar för att bli av. Vi 
kommer fortsätta med våra medlemsträffar 
under ett annat format framöver, då 
medlemmarna efterfrågar mötesplatser där 
man kan prata om NPF. 

Drop in-fika med styrelsen 
En träff med fika och trevligt tjôt i en helt 
kravlös miljö. Medlemmarna uppmanades att 
berätta vad man ville ha ut av sitt medlemskap 
eller dela med sig av idéer. 

Relax och Snack för npf-mammor / 
Relax & Snack för NPF-föräldrar 
I samverkan med 
Anhöriglots 
Mölndal 
välkomnade vi alla 
mammor som har 
barn med NPF till 
en fin stund med 
avkoppling, återhämtning och prat. Vi 
träffades vid fem tillfällen på våren. Till 
höstterminen bjöd vi även med pappor vid två 
tillfällen, vilket blev en lyckad satsning. Även 
denna termin träffades vi fem gånger. 
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INFORMATIONSSPRIDNING  

Gästande organisation hos IFK Göteborg  
Med en egen station på 
evenemangsområdet 
utanför Gamla Ullevi 
spred vi information om 
Attention samt bidrog till 
den glada och 
förväntansfulla stämning 
som vibrerade i luften. Under två timmar innan 
matchstart tog vi chansen att värva 
medlemmar, prata om NPF samt skapa blåvita 
pom-poms med alla barn som ville. 

 
Under halvtidspaus 
intervjuades Attention 
Mölndals ordförande på 
innerplan inför en publik 
på 12 500 personer. Vår 
ordförande fick chans att 

förmedla vilken roll Attention spelar i samhället 
och att personer med NPF inte är sina 
funktionsnedsättningar, utan i första hand individer 
med egna unika personligheter. 

Mölndal helt 100 
År 2022 firade Mölndal sitt 100-årsjubileum 
som stad. Mölndalsloppet helt 100 
arrangerades på Åby Arenastad den 4 
september. Vi skötte Kortloppet på 850 meter. 
Med ballonger och lyckohjul med vinst varje 
gång skapade vi en riktigt festlig inramning 
runt loppet. Över 100 barn deltog i loppen. 
Styrelsemedlemmarnas barn var med och 
jobbade som loppstartare, lyckohjulsledare och 
dekoratörer. En riktig familjefest på alla 
nivåer! 

FÖRELÄSNINGAR AV FÖRENINGEN 

Digital föreläsning: NPF-förälder och skolan 
I samverkan med Anhöriglots Mölndal höll vi i 
april en föreläsning för NPF-föräldrar med 
tanken att stärka dem i mötet med rektor, lärare 
eller elevhälsan. 

Utbildning för idrottsledare 
Tillsammans med RF-SISU Västra Götaland 
höll vi föreläsning i april för tjugotalet idrotts- 
och scoutledare från kommunen. De gavs 
chansen att stärka sina kunskaper kring hur de 
bättre kan bemöta barn och unga med särskilda 
behov: “Att ha en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 
ska inte vara ett hinder 
för att få vara med i 
föreningslivet, men 
hur gör vi för att 
lättare kunna möta 
dessa barn och unga?” 

LOKALPOLITISK PÅVERKAN 

Insändare 
Den 6/6–12/6 var Riksförbundets temavecka 
om Vård & Stöd där vi fick en artikel 
publicerad i Mölndals-Posten: Det är för långa 
köer till NPF-utredningar: ”Måste bort” 

SAMVERKAN  

Anhöriglots Mölndal Stad 
Vi samarbetar främst inom området stöd till 
NPF-föräldrar. Vi genomförde en digital 
föreläsning samt aktiviteten Relax & Snack 
tillsammans under verksamhetsåret. 

Passalen - projektgruppen 
Medverkan vid ett tillfälle med 
folkhälsosamordnaren och företrädare för 
Passalen mfl där vi fick möjlighet att 
presentera oss och föra dialog om vilka behov 
vi ser.  

INVUX 
Medverkan vid ett tillfälle för att berätta om 
föreningen och vårt arbete. Projektet syftar till 
att ny fånga unga vuxna som behöver ett 
samlat stöd för att återgå till utbildning, 
praktik, arbete eller annan meningsfull 
sysselsättning. 
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Ekonomi 
De intäkter föreningen mottagit under året, har 
främst varit medlemsavgifter från medlemmarna,  
samt bidrag från:  

● Mölndal Stad, 10 000kr till 
lovaktivitet för alla barn/unga i 
Mölndal Stad. 

● Lindome Second Hand, 10 000kr till  
lovaktivitet för våra medlemmar. 

De kostnader föreningen haft under året har 
varit för medlemmarna i form av fika till 
träffar, lokalhyra och barn-  
och ungdomsaktiviteter. 

Bilagor 
 BILAGA 1–REVISIONSBERÄTTELSE 2022.pdf 

 BILAGA 2–EKONOMISK BERÄTTELSE 2022.pdf 

 BILAGA 3–RESULTATRÄKNING 2022.pdf 

 BILAGA 4–BALANSRÄKNING 2022.pdf 

 BILAGA 5–VERKSAMHETSPLAN 2023.pdf 
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