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VÄLKOMMEN TILL VÅRT FJÄRDE NYHETSBREV
Vi närmar oss nu våren och här kommer lite information om vad som är på
gång i Attention Karlstad Värmland.

Medlemsregister
Förbundet byter nu medlemsregister mm. Detta innebär en del strul då allt
inte fungerar som det är tänkt. Men det kommer bli bra. Vi får ha tålamod.
Lokalföreningen gör nu utskicken själva genom vanlig mail. Hoppas på din
förståelse om du avsagt dig utskick via mail för vi kan tyvärr inte se det. Om
du inte vill ha mer mail från oss under tiden vi gör utskicken själva så hör av
dig via mail e@bjord.se eller sms 0708-470367 (obs ej samtal)

Efterlysning
Föreningen behöver valberedare. Så vill du veta mer om uppdraget så hör av
dig till kontakt@attentionvarmland.se Om du kommer att ta uppdraget får
du både stöttning och råd. Du blir även inbjuden till en teambuilding och
utbildningsdag, i Medskog, Östra Ämtervik, den 24 mars med styrelsen. Det
finns med ett utdrag ur vår arbetsordning som bifogad fil.

Årsmöte
Nu är det inte så långt kvar till vårt årsmöte och styrelsen behöver din anmälan så vi vet vad hur många vi ska planera förtäring till. Glöm inte att meddela ev matavvikelser. Vi träffas på ABF Kronoparken, Posthornsgatan 8, i
Karlstad den 4 mars kl. 14. anmalan@attentionvarmland.se skriv årsmöte

Sunne
Vi bjuder in till föräldrar och anhörigträff i Sunne den 20 mars kl. 18,0019,30 Kom till ABFs lokal på Långgatan 6 i Sunne. Vid träffen pratar vi om
Attention, studiecirklar, samtalsträffar, vad ni vill göra och hur går vi vidare.
Ta gärna med vänner och bekanta. Alla är välkomna allergier. Anmälan senast den 21/2 till anmalan@attentionvarmland.se skriv Sunne

Ross Green
Den 15/8 på CCC i Karlstad föreläser Ross Green om Collaborative & Proactive Solutions (CPS). CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn
och ungdomar med problemskapande beteenden och utgår från att barn gör
så gott de kan. Det problematiska beteenden är ett resultat av brister i de
kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera vardagens utmaningar. Det är en grundläggande föreläsning och inga förkunskaper krävs. OBS!
Föreläsningen är på engelska. Se mer info i bifogad fil.
Föräldrar/anhöriga som är medlemmar i Attention med privat fakturaadress
erbjuds att gå för 750 kr inkl moms/person. Vi har 15 platser till detta pris
och anmälan, med namn och fakturaadress, sker direkt till oss senast 1/5
ross@attentionvarmland.se Platserna fördelas i turordning efter datum på
anmälan
Styrelsen i Attention Karlstad g/m
V. ordförande Elizabeth Odalen Bjord
elizabeth@bjord.se

