
Verksamhetsberättelse 2015 Attention-Gotland 
 

Vår förenings mål är att underlätta livet för personer med NeuroPsykiatrisk 
Funktionsnedsättning på Gotland. Nu summerar vi vårt åttonde verksamhetsår som förening 
på Gotland, vi har blivit en av de större föreningarna och ligger idag cirka 140 medlemmar. 
Det är en fantastisk utveckling som vi vill ska fortsätta. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 
Camilla Tomtlund Ordförande 
Yngwe Lindell Vice ordförande 
Birgitta Wallner Sekreterare 
Mikael Lindholm Kassör 
Isak Uddin  Övrig medlem* 
Ingrid Swebelius Suppleant 
Inger Carlstedt Suppleant 
 
Vi har haft 7 styrelsemöten och 1 planeringsmöte under året. 
Isak Uddin har ej deltagit i styrelsen från maj 2015 på grund av tidsbrist. 
 
Statistik 
Föreningen hade vid verksamhetsårets början 153 medlemmar och i slutet var vi  
144 medlemmar fördelat på 91 huvudmedlemmar, 46 familjemedlemmar och  
7 stödmedlemmar. 
 
Våra arrangemang har under året nåtts av 63 män över 20 år och 5 pojkar under 20 år samt 
114 kvinnor över 20 år och 9 flickor under 20 år. 
 
Föreningen har fått bidrag från Region Gotland med 12 000 kr. 
 

Verksamhet 
 
Föreningen har under året 
 

• Haft representanter i samrådsgrupper i Socialnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 
Barn- och utbildningsnämnden, Kultur och fritidsnämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Dessa platser är ordinarie 

 
• Aktivt deltagit i Region Gotlands (R G:s) Tillgänglighetsråd och 

representantskapsmöten inför dessa. 
 

• Deltagit i s.k  Brukarmöten och föräldrainformation med HAB - Habiliteringen. 
             Informerat vid Anhörigstödets anhöriggrupper. 
 

• Varit ledamot i Ledningsgruppen för Personligt Ombud - P O. Socialnämnden har 
avvecklat Personligt ombud under året.                     

 

• Samarbetat med andra föreningar via NSPH - Gotland och Funkisam. 
 



• Deltagit i Nätverksmöten med NSPH och Attentions ordförandemöte. 
 

• Deltagit i Prova på mässan på Wisby gymnasiet och under FINSAMS 
Inspirationsdagar på Wisby Strand. 

 

• Under Almedalsveckan deltog två medlemmar (Hjärnkollsambassadörer)  
      från vår förening i  olika seminarier,dels med Attention riks och NSPH. 
      Detta är ett utmärkt tillfälle att samtala med förbundsordförande m fl och 
      få kunskap om våra frågor. 
 
• Vuxenträffarna för personer med egna diagnoser och anhöriga har 

            fortsatt under Inger Carlstedts goda ledning. 
 

• Ingått samarbetsavtal med studieförbundet Vuxenskolan. 
 

• Anordnat diskussions/informationskväll ”Grill och politik” där inbjudna 
regionpolitiker fungerade panel. Öppet för allmänheten. 

 
• Haft tre föreläsningar under året: 

 
- Mikael Lindholm har föreläst om NPF och droger 
- Henrik Svensson som berättade om hur han arbetar med musikterapi med barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 
- ”I dina ögon” Thomas Nybom berättade om den långa och svåra vägen fram 

tills hans dotter fick sin diagnos och därmed också adekvat behandling. 
 
             Föreläsningarna har varit öppna för allmänheten.  
 

 
Styrelsen vill tacka för förtroendet och önska den nya styrelsen Lycka till! 
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