
Verksamhetsberättelse 2017 Attention-Gotland 
 
Förenings mål är att underlätta livet för personer med NPF-diagnoser på 
Gotland. Men även att stötta de som arbetar med dessa frågor.  
När vi nu summerar det nionde verksamhetsåret som förening här på 
Gotland, ser vi att medlemsantalet ligger på runt 130 medlemmar.  
 
Styrelsen 
Thord Lindström  Ordförande 
Yngve Lindell  Vice ordförande 
Mikael Lindholm Kassör 
Åsa Ahlby  Ledamot 
Lotta Pettersson Ledamot 
Camilla Tomtlund Suppleant 
Inger Carlstedt Suppleant 
 
Vi har haft ett roterande system vad det gäller sekreteraruppdraget. 
 
7 styrelsemöten har vi haft under året som gått. 
 
Ordföranden har sedan juni 2017 inte aktivt deltagit i styrelsearbetet, utan 
Vice ordförande har trätt in.  
Ordförande Thord Lindström avgår som ordförande.  
 
Statistik 
I nuläget är vi 129 medlemmar. Varav 79 är huvudmedlemmar,  
44 familjemedlemmar och 6 är stödmedlemmar. 
 
Bidrag 
Vi har under 2017 fått 15 000 kronor i bidrag från Region Gotland. 
 
Egna Aktiviteter 
 
Bowling 
Under våren anordnade vi en bowling träff som blev uppskattad. Därför 
togs beslut om att under hösten ha ytterligare fyra bowling tillfällen. Vi har 
varit mellan 5-9 personer som deltagit. Det är en aktivitet som även 
kommer fortsätta under våren.  



 
Träffpunkt Visby 
Vänder sig till ungdomar från 16 år och vuxna med egna diagnoser eller 
anhöriga. Vi träffas en gång i månaden och utbyter erfarenheter med 
varandra. Denna verksamhet är mycket uppskattad och kommer att 
fortsätta även under kommande år.  
 
Övriga aktiviteter vi deltagit i 
 
Mässa Dagligverksamhet 
2 och 3 april var det DV mässa i Ljusgården där Attention-Gotland fanns 
representerade.  
 
Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med Psykiska funktions-
nedsättningar. 
 
Representantgruppen, forum för handikapporganisationer, inför till-
gänglighetsråden. 
 
Samrådsgrupper på nämndnivå. Barn och utbildningsnämnden, Kultur 
och fritidsnämnden, Vuxen och gymnasienämnden, Hälso-och 
sjukvårdsnämnden och Socialnämnden. 
 
Brukarråd - Dialogmöten på verksamhetsnivå: HSF/SOF/RSF/NSPH 
(Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen Regionstyrelse 
förvaltningen och NSPH.) 
 
Anhörigstöd, (info med besökare Visby, Slite, Hemse) omsorg om 
personer med funktionsnedsättningar. 
Självmordsförebyggande projekt i Region Gotland 
 
FUNKISAM, NSPH, FINSAM (inspirationsdagar) 
MIROI, coaching företag, info med klienter. 
 
Almedalsveckans seminarier, bl.a. Nätkoll där vår medlem Emelie Lindell 
var paneldeltagare. 
 



Vi går nu in i det tionde verksamhetsåret och är tacksamma för att få 
möjlighet verka här på Gotland. 
 
För närvarande finns det två informationskanaler på nätet. Det är 
föreningens lokala hemsida http://attention-gotland.se och facebook 
gruppen Attention Gotland.  
 
 

 
 
Mikael Lindholm   Yngve Lindell 
 
 
 

 
 
Lotta Pettersson   Åsa Ahlby 
 
 
 

 
 
Inger Carlstedt   Camilla Tomtlund 
 
 


