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VÄLKOMMEN TILL VÅRT ANDRA NYHETSBREV
Här kommer Nyhetsbrev nr 2. Responsen på det förra var inte mkt men 20 personer svarade på
vår enkät. Utifrån de svaren kommer vi fokusera på att delta på mässor, föreläsningar och andra
tillfällen där många från vår målgrupp deltar. Ett annat fokusområde är att erbjuda föreläsningar, cirklar och träffar för våra medlemmar.

Glädje
Det är med stor glädje vi kan tala om att vi passerat 500 medlemmar. På självaste julaftonen
fick vi vår 500 de medlem. Ett presentpaket med lite böcker och foldrar från Attention och en
gratisplats till Eric Donells föreläsning ADHD EDDDE (e de de de ä) på Elite Hotell den 14 mars
kommer vår medlem få på årsmöte. Glöm inte att betala årsavgiften för 2017. Vi kommer att ha
många roliga saker under året. Håll utkik på vår hemsida. Missa inte att uppdatera er e-post om
ni byter. Vi gör alla utskick (utom årsmötesinbjudan) via e-post.

Flytt
Den 1 februari går flyttlasset till Kronoparken och ABFs lokal där. Under våren kan vi vara på
både gamla och nya stället. Kolla vad som står i inbjudan till olika evenemang.

Årsmöte
I dagarna kommer inbjudan till årsmötet hem till er. Anmäl er till anmalan@attentionvarmland.se senast den 1/3. Skriv årsmöte och vilka som kommer. Vi bjuder på
lättare förtäring.

Föreläsningsföreställning Eric Donell ADHD EDDDE
Vi köper 30 platser för medlemmar (betald medlemsavgift) till denna föreläsning.
Anmälan sker på anmalan@attentionvarmland.se. Skriv att det gäller Eric Donells föreläsning.
Skriv även om ni vill står på reservlista om ni inte får plats direkt.
Läs mer om föreställningen på vår hemsida eller Eric Donells sida
Biljetterna delas ut i turordning, först till kvarn. Bekräftelse kommer inom 7 dagar.
Anmälan är bindande. Ej använd biljett faktureras med 200:14 mars Karlstad Elite Stadshotellet
Tid: kl 18-20, insläpp 17.45

Ånhörigträffär / Cireklstärt
Första träffen är den 21 mars. Alla är välkomna första gången, sedan vill vi att man är medlem.
Då gäller försäkringen för alla. Vi bestämmer första gången hur vi lägger upp vårens träffar.
Vilka teman som gruppen tycker är viktiga och hur ofta vi ska träffas. Anmäl här
Återkommer med plats.

Utbildningsdäg
Den 26/4 kommer Attentions utbildningsbolag till Karlstad och har en grundkurs om NPF.
Attention Karlstad Värmland kommer köpa in tre platser som du som medlem (senast den 31/12
-16) kan ansöka om. I din ansökan ska du motivera varför just du ska få en plats.
Urvalet görs av en grupp bestående av Ordförande Maria Christensson-Fröman, V. ordförande
Elizabeth Odalen Bjord och kassören Lisbeth Person. Om fler än tre är i lika stort behov av en
plats drar gruppen lott. Gruppens beslut går inte att överklaga.
Skriv även om du är intresserad att stå som reserv och hur nära inpå vi kan ringa.
Ansökan med motivering skickas till anmalan@attentionvarmland.se senast den 28/2 -17

