Verksamhetsberättelse 2018 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 jubileumsåret, det 10 året som lokalförening på Gotland, ser vi att medlemsantalet ligger på 105 medlemmar.
Styrelsen
Mikael Lindholm
Yngve Lindell
Lotta Pettersson
Gabriel Lindholm
Camilla Tomtlund
Inger Carlstedt
Åsa Ahlby
Utanför styrelsen
Ove Sahlin

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant (ej deltagit på styrelsemöten, men
arbetat med andra uppdrag)
Extern redovisningsansvarig

Vi har haft 8 styrelsemöten under året som gått.
Statistik
I nuläget är vi 105 medlemmar. Varav 64 är huvudmedlemmar, 35
familjemedlemmar och 6 är stödmedlemmar.
Bidrag
Vi har under 2018 fått 15 000 kronor i bidrag från Region Gotland.
Egna Aktiviteter
Bowling
Under våren har vi haft 3 Bowling tillfällen. Vi har varit 5-9 personer som
Deltagit.
Yoga
Vi har haft 6 tillfällen med Yoga under våren 2018. Detta var ett uppskattat arrangemang. Därför fortsatte vi under hösten med 7 tillfällen till.

Vi gjorde en utvärdering efter sista gången. Några av deltagarnas
reflektioner:
• ”Energigivande i tillåtande miljö”
• ”Skönt med en liten grupp”
• ”Mycket skratt och glädje”
• ”Jättetydlig och bra instruktör”
• ”Trygg grupp”
Yogan fortsätter även under våren 2019.
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.
Föreläsning
Vi anordnade en jubileums föreläsning i Tjelvarkyrkan med Josefine
Ringbom, Hudlös och Skitstark. Ett lyckat arrangemang som lockade ca
40 åhörare.
Övriga aktiviteter vi deltagit i
Vi har en representant i projektet Tillgängliga lärmiljöer.
Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med Psykiska funktionsnedsättningar.
Representantgruppen, forum för handikapporganisationer, inför tillgänglighetsråden.
Samrådsgrupper på nämndnivå. Barn-och utbildningsnämnden, Kulturoch fritidsnämnden, Vuxen-och gymnasienämnden, Hälso-och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden.
Brukarråd - Dialogmöten på verksamhetsnivå: (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen Regionstyrelse förvaltningen och
NSPH.)

Självmordsförebyggande projekt i Region Gotland
Almedalsveckan: Attentions seminarier.
Vi går nu in i det elfte 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. Som i nuläget har 187 medlemmar.
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