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VÄLKOMMEN TILL VÅRT NYHETSBREV
Våra styrelse och utbildningsdagar var mkt givande och vi har nu planerat ett program inför hösten som vi hoppas går att genomföra. Ridning i sep, Boda Borg i okt,
Robotprogrammering i nov och i december blir det julavslutning med pyssel. Det
kommer serveras gröt och ost eller skinksmörgås. Håll utkik på vår hemsida och Facebookgrupp där tider och hur man anmäler sig kommer finnas
Utöver detta kommer vi erbjuda bl. a digitala träffar via Teams, promenader mm.
Lämna gärna förslag på samtalsämnen.
Spelkväll
Fredag 7 augusti blir det en spelkväll online. Förslaget är Fortnite, då det är ett spel
som man kan ha olika konsoler till. Jerry Olsson heter han som kommer bjuda in till
det. Anmälan sker till malin87@attentionvarmland.se senast onsdag 5 augusti. Det är
okej att anmäla i evenemanget också om det är lättare. Hoppas vi kan få en grupp
som vill spela en timme tillsammans.
Attention Karlstad Värmlands intressepolitiska fokusområde
Under denna mandatperiod (årsmöte till årsmöte) kommer vi fokusera på Matmiljön
i skolan. Under hösten kommer vi skicka ut ett frågeformulär till er medlemmar om
hur det ser ut i Värmland . Frågor som kan tänkas tas upp är tex. om alla som behöver specialkost får det, finns möjlighet till ”tyst matsal”, får man den tid man behöver
att äta i lugn och ro. Hör av er om ni kommer på fler frågor som behöver vara med.
Sedan sammanställs svaren i en kort rapport. Om det behövs kommer en debattartikel skrivas under våren 2021.
Webbinarium
Årets konferens om suicid och suicidprevention har temat manlighet och suicid. Konferensen genomförs i år som ett webbinarium torsdagen den 10 september kl 9,0016.00. Vår lokalförening betalar för 5 av våra medlemmar. Motivera varför du ska få
en inloggning till Elizabeth senast 10 augusti. Vi kommer meddela dig om du blir en
av de utvalda. Lycka till.
Det är okej om man sitter flera vid en dator. Mer information om evenemanget:
https://www.regionvarmland.se/konferenssuicidprevention2020?
fbclid=IwAR3ofFx3zJ-uW8ssTcr9201FwJcx1llvAWaFu6W0JVyVH9plXBrCdZIZ2Zw
Bodaborg
Under höstlovet, 27/10. planerar vi en träff på Bodaborg i Karlskoga om inte Covid 19
ökar. Föreningen står för inträde och tacobuffé för max 20 medlemmar. Vi möts vid
entrén kl 12,45, äter taccobuffé 13:00, startar 14:00 och avslutar senast 18,00. För
att göra en quest/cell behöver ni vara 3-5 personer i samma sällskap/familj. Anmäl er
till Elizabeth med namn på alla och ålder, telefonnummer till en deltagande vuxen
och ev matavvikelser. Bekräftelse på anmälan kommer. OBS! Om du inte känner dig
fullt frisk på besöksdagen vill vi att du stannar hemma. Ingen kostnad för besöket i så
fall.
Vill du lära dig mer om föreningen och styrelsens arbete?
Under våra utbildningsdagar pratade vi mkt om hur vi ska få mer medlemmar intresserade av styrelsearbete och vad medlemmarna vill att vi ska erbjuda för aktiviteter.
Några förslag var att alla nya får en ”mentor” och att lägga ut vårt styrelsekompendium på hemsidan. Där kan alla läsa 0m hur vi jobbar i vår styrelse. Hör av dig om du
har fler tips.
Styrelsen g/m Elizabeth Odalen Bjord

elizabeth@attentionvarmland.se
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