
Föreningsbrev 2018-08-10 

Hej alla föreningar, 

Vilken sommar vi fick i år! För varm enligt några, lagom enligt andra. Jag älskar sol 

och värme men nu känner jag mig lite mättad och ser fram emot en fin höst. 

Några viktiga datum framöver 

Demensforum landar hos er och alla medlemmar i slutet av augusti, denna gång med 

fokus på riksdagspartiernas svar på förbundets frågeställningar. Den 20 augusti 

behöver ni därför ha era register uppdaterade i arcMember (det centrala 

medlemsregistret). Vill ni ha extratidningar inför Alzheimerdagen den 21 september, 

meddela detta till mig senast den 20 augusti.  

Behöver ni beställa broschyrer och övrigt material från oss inför Alzheimerdagen så 

var ute i god tid. Senast den 7 september behöver vi ha era beställningar för att vi 

ska hinna packa och skicka till er i tid. 

Förbundskongressen samt förslag på ledamöter till nästa valberedning 

Nu har anmälningstiden för kongressen gått ut och 85 föreningar, representerade av 

170 personer, kommer att närvara. Vi vill påminna om att förbundsstyrelsen 

tacksamt tar emot förslag på ledamöter till valberedningen inför nästa kongress, år 

2021. Du är välkommen att skicka ditt förslag till Anni Reimers, e-postadress 

anni.reimers@demensforbundet.se eller postadress Demensförbundet, Lundagatan 

42 A, 117 27 Stockholm. 

Cirkelledarutbildning den 9 oktober i Alingsås 

Den 9 oktober samarrangerar Studieförbundet Vuxenskolan och Demensförbundet 

en cirkelledarutbildning i studiematerialet ”Att slippa göra resan ensam” och demens. 

Utbildningen vänder sig till dig som vill bli cirkelledare för nydiagnostiserade 

demenssjuka som är tidigt i sin sjukdom. Du kan även ha intresse för utbildningen 

om du redan är cirkelledare men är nyfiken på att leda grupper i andra ämnen för 

personer som nyligen fått en demensdiagnos.  

Utbildningen är kostnadsfri för medlem i en demensförening. Reseersättning utgår 

från Demensförbundet. Anmälan senast 1 oktober till SV Västra Götaland 

vgregion@sv.se eller tfn: 0522-65 33 33. Se bifogad PDF för program och mer 

information.  

Ha en fortsatt fin sommar så ses vi på kongressen i september. 

Carina Rejmus Cohen, kansliet 
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