
Verksamhetsberättelse 2020 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.  
Vi kan nu summera det 12 året som lokalförening på Gotland och vårt 
medlemsantal ligger på 84 medlemmar. En större del av vårt verksamhetsår har 
vi påverkats av pandemin som även alla andra i vårt land  
 
Styrelsen 
Mikael Lindholm  Ordförande 
Emelie Lindell  Ledamot 
Inger Carlstedt Ledamot 
Josefin Ringbom Ledamot 
Camilla Tomtlund Ledamot 
Camilla Klingvall Suppleant 
Andreas Olsson Suppleant 
Gabriel Lindholm  Suppleant 
 
Utanför styrelsen 
Per-Rune Lindby  Extern redovisningsansvarig 

 
Vi har haft 7 styrelsemöten under året som gått. 
 
Statistik 
I nuläget är vi 84 medlemmar.  
Vårt medlemsregister hanteras av Attention vår riksorganisation. De har bytt 
medlemssystem under året. 
 
Bidrag 
Vi har under 2020 fått 15 000 kronor i bidrag från Region Gotland. 
 
Egna Aktiviteter 
Styrelsen har funderat angående medlemskap och hur föreningen skall få fler 
medlemmar. Styrelsen har under våren planerat för att vara ute på Östercentrum 
och försöka träffa våra medlemmar och andra som handlar en lördag förmiddag. 
Enligt den första planeringen var det planerat till slutet av maj men flyttades till 
5 september från kl. 9-14. Hela styrelsen var aktiv. Vi ställde upp ett partytält 



och ett bord med material. Vi delade ut c:a 180 tidningar och förde en hel del 
samtal med personer som handlade under lördagen.   
 
Inställt 
Vi har försökt att planera för en del aktiviteter under året, tyvärr måste vi ställa 
in nästan allt.  
 
Träffpunkt Visby 
Vänder sig till ungdomar från 16 år och vuxna med egna diagnoser eller 
anhöriga. Gruppen har träffats 8 ggr/år och utbyter erfarenheter med varandra.  
 
Projekt PIPPI 
Vi har under våren sökt pengar för att kunna göra en speciell satsning på 
ungdomar i 10-13 års åldern. Tanken är att kunna stödja utvecklingen i den 
åldern då man känner sig annorlunda på grund av NPF diagnoser. Styrelsen har 
satsat kraft och tid på att söka pengar från Kronprinssesparets fond. Vi fick ett 
negativs besked i november 2020. Styrelsen har därför påbörjat en plan för att 
med egna och som fonderade medel genomföra projektet. 
 
Övriga aktiviteter vi deltagit i 
Vi har en representant i projektet Tillgängliga lärmiljöer. 
 
Samrådsgrupper på nämndnivå. Barn-och utbildningsnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden, Vuxen-och gymnasienämnden, Hälso-och sjuk-vårdsnämnden 
och Socialnämnden. 
 
Brukarråd - Dialogmöten på verksamhetsnivå: (Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen, socialförvaltningen Regionstyrelse förvaltningen och NSPH.) 
Almedalsveckan: Attentions seminarier. 
 
 
För närvarande finns det två informationskanaler på nätet. Det är föreningens 
lokala hemsida http://attention-gotland.se. Hemsidan har fått en upplyftning 
under 2020. Vi har en facebook grupp, Attention Gotland som i nuläget har 218 
medlemmar. Gruppen är viktig kommunikationskanal för föreningen då vi når ut 
utanför vår medlemskrets för att informera om NPF frågor.   
 



Vi kommer att påverkas av pandemin även under 2021 men ser fram emot att gå 
vidare. Årsmötet skall genomföras 2021 och det blir troligt via Zoom. 
Visby 2021 02 14 
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Mikael Lindholm   Emelie Lindell 
 
 
 
 
______________   __________________ 
 
Inger Carlstedt   Josefin Ringbom 
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Camilla Tomtlund   Camilla Klingvall 
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Gabriel Lindholm   Andreas Olsson 


