Föreningsbrev 2019-04-24

Hej alla föreningar,
Det var ett tag sedan jag hörde av mig nu. Hoppas allt är bra och att ni har haft en fin
påskhelg. Äntligen verkar våren ha hittat hit.
Anmälan föreningskonferenser i höst
Vi har tidigare flaggat för föreningskonferenserna på Sheraton hotell i höst. Datumen
är 6-7 september och 4-5 oktober och ni kommer att kunna skicka två
representanter från varje förening.
Nu kan ni anmäla er till det tillfälle som passar er bäst. Varje konferenstillfälle tar
100 deltagare så det är först till kvarn som gäller. Anmälan gör ni via
Konferenspoolen och deras anmälningswebb. Där hittar ni även program och övrig
information.
Klicka här för att komma till anmälan >>
Vid frågor ber vi er i första hand kontakta Konferenspoolen som hjälper oss med
arrangemangen. Du når dem på tel. 08-21 61 00 eller e-post
info@konferenspoolen.se Sista anmälningsdag är den 14 juni.
Förbundets nya hemsida
Arbetet med förbundets nya hemsida rullar på. Vi har sett de första skisserna och det
ser mycket lovande ut. Vi hoppas kunna lansera den nya hemsidan efter sommaren,
vilket är något senare än ursprungliga planen.
För er föreningar som har egna lokala sidor så kommer jag att hjälpa till att flytta
över er information. Det är inget ni behöver göra själva. Det ni behöver göra själva
redan nu dock är att rensa det som är inaktuellt så att själva överflytten av
informationen går så smidigt som möjligt. Jag kommer sedan att ta kontakt med er
och berätta vad som händer i nästa steg.
Bidrag till föreläsningskostnader
Med jämna mellanrum får förbundsstyrelsen förfrågningar från en demensförening
om bidrag till föreläsningskostnader. Styrelsen har beslutat att sådana ansökningar
tyvärr inte kan godkännas med motiveringen att ”rättvise-principen” måste råda. Om
en förening beviljas bidrag för detta, måste samtliga föreningar erbjudas samma
möjlighet. Detta skulle dessvärre bli alltför kostsamt.
Ytterligare en motivering till avslaget är att alla föreningar erbjuds ett bidrag om
totalt 4 000 kronor för annonsering samt att nystartsbidraget har höjts. Obs; att detta
beslut inte innefattar det som omnämns i nuvarande policy för ekonomiskt bidrag (se
Föreningsguiden), som avser större aktiviteter och projekt än enskilda
föreläsningstillfällen.
Nya Anhörigboken
Vi vill passa på att ge er en liten ”glimt” av hur nya Anhörigboken kommer att se ut.
Den blir så fin och beräknas vara tryckt och klar innan sommaren.
Önskar alla en riktigt fin och solig vår!
Carina Rejmus Cohen, kansliet

