
Verksamhetsberättelse 2021 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 13 året som lokalförening på Gotland. En större del av 

vårt verksamhetsår har vi påverkats av pandemin och föreningens verksamhet 

har varit minimal.  

 

Styrelsen 
Mikael Lindholm  Ordförande 

Emelie Lindell  Ledamot 

Andreas Olsson Ledamot 

Josefin Ringbom Ledamot 

Camilla Tomtlund Ledamot 

Camilla Klingvall Suppleant 

Gabriel Lindholm  Suppleant 

 

Utanför styrelsen 

Per-Rune Lindby  Extern redovisningsansvarig 

 

Vi har haft 10 styrelsemöten under året som gått. 

 

Statistik 
I nuläget är vi 79 medlemmar.  

Vårt medlemsregister hanteras av Attention vår riksorganisation. Vår 

medlemstapp har planat ut. 

 

Bidrag 
Vi har under 2020 fått 15 000 kronor i bidrag från Region Gotland. 

 

Egna Aktiviteter 
I början av hösten har föreningen anordnat en upptaktsdag med Gokart och 

korvgrillning. Dessutom har vi spelat Schuffleboard i november.  

 

Medlemsmöte 

16 november samlades vi till ett medlemsmöte för att tala om framtiden. 

 

 



Inställt 
Vi har försökt att planera för en del aktiviteter under året, tyvärr måste vi ställa 

in nästan allt.  

 

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 

varit i kontakt med grundskolechefen för att samarbete och att dela ut en bok 

ADHD från 9 till 99 år. Men pandemin har förhindrat processen. 

 

Övriga aktiviteter vi deltagit i 
Samrådsgrupper på nämndnivå. Barn-och utbildningsnämnden, Kultur- och 

fritidsnämnden, Vuxen-och gymnasienämnden, Hälso-och sjuk-vårdsnämnden 

och Socialnämnden. 

 

Funkisam 
En av styrelsen ledamöter är invald i Funkisams styrelse. 

 

Informationskanaler 

För närvarande finns det två informationskanaler på nätet. Det är föreningens 

lokala hemsida http://attention-gotland.se.  

 

Vi har en facebook grupp, Attention Gotland som i nuläget har 242 medlemmar 

har ökat 20 tal medlemmar under året. Gruppen är viktig kommunikationskanal 

för föreningen då vi når ut utanför vår medlemskrets för att informera om NPF 

frågor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En ny tid kommer och föreningen får ta nya tag och gå vidare.  

Visby 2022 02 01 

 

 

________________   ________________ 

 

Mikael Lindholm   Emelie Lindell 

 

 

 

 

______________   __________________ 

 

Andreas Olsson   Josefin Ringbom 

 

 

 

 

_______________    

Camilla Tomtlund   

 

 

 

 

________________   ______________ 

 

Gabriel Lindholm   Camilla Klingvall 


