
Föreningsbrev 2018-12-20 

Hej alla föreningar, 

Det lackar mot jul och det känns tveksamt om vi får någon vit jul här hos oss då den 

snö vi fick för några dagar sedan håller på att smälta bort. Hoppas det ser bättre ut 

ute i landet och att ni även hunnit med era julbestyr. 

Att tänka på när ni bokar externa föreläsare 

På förekommen anledning vill vi göra er uppmärksamma på att det är viktigt att be 

om den totala kostnaden när ni anlitar externa talare. Förutom själva 

föreläsningskostnaden kan det tillkomma resa och logi. Bokas föreläsaren via till 

exempel ett universitet eller högskola kan det dessutom tillkomma en extra kostnad 

för lärosätets administration. 

Demensförbundet medlem i globalt nätverk för demensvänner 

Totalt har 47 länder lanserat kampanjen "Demensvän" och globalt finns nu så många 

som 16 miljoner demensvänner. Sedan den 18 december är Demensförbundet 

officiellt medlemmar i nätverket.  

Syftet är att öka allmänhetens kunskap och förståelse globalt för demens och att 

arbeta för att få bort stigmatiseringen som omger sjukdomen. Allt fler med 

demenssjukdom bor hemma allt längre, vilket betyder att alla behöver mer kunskap 

för att kunna hjälpa en demenssjuk person som behöver det. 

Demensförbundet har nu närmare 5 000 demensvänner, vilket uppfyller de mål vi 

satte när kampanjen lanserades i maj 2018. 

Demensforum 2019 

Jag hoppas ni uppskattade det senaste numret. Vi planerar nu inför nästa år och det 

första numret som kommer ut runt den 21 februari. Har ni någon föreningstext ni vill 

ha med i nr. 1 så kan ni skicka den till rdr@demensforbundet.se Vi behöver ha texten 

senast den 31 januari. Så här ser produktionsplanen ut för 2019: 

Nr. 1 – materialdag 31/1, utgivning 21/2  

Nr. 2 – materialdag 10/4, utgivning 3/5  

Nr. 3 – materialdag 15/8, utgivning 5/9  

Nr. 4 – materialdag 7/11, utgivning 28/11 

Bemanning under mellandagarna 

Kansliet kommer att vara bemannat under mellandagarna, dock inte med full styrka 

då flera av oss kommer att vara lediga lite olika dagar. 

Med dessa rader vill vi från kansliet önska er alla en God Jul & Gott Nytt År! 

/Carina Rejmus Cohen 
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