
Föreningsbrev 2019-01-18 

Hej alla föreningar, 

God fortsättning på det nya året! Här kommer årets första föreningsbrev med 

information från oss på kansliet. 

Förbundsavgift och ekonomisk redovisning 

Förbundsavgiften är 40 kr per medlem/familjemedlem enligt medlemsantalet  

2018-12-31. Avgiften vill vi att ni betalar in senast den 31 mars till plusgiro  

25 92 53-3 eller bankgiro 5502-8849. Ange vilken förening det gäller och antal 

medlemmar.  

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och medlemsförteckning med 

adressuppgifter skickas till oss signerat efter föreningens årsmöte, dock senast den  

31 mars. Kontakta Elisabeth Berglund-Lindh här på kansliet om ni har några 

funderingar kring detta. 

Fortsatt annonsbidrag 2019 

Vi vill flagga för att föreningarna även i år får annonsbidrag från förbundet. Som 

tidigare bidrar förbundet med 2 000 kr vid två tillfällen under året, alternativt 4 000 

kr vid ett tillfälle. För att vi ska kunna betala ut detta behöver vi ha en kopia på 

annonsfakturan från er tillsammans med information om summan ni vill rekvirera, 

via brev eller e-post. Jag hjälper gärna till med utformningen av annonsen men i mån 

av tid så var ute i god tid! 

Ny version av Anhörigboken 

Anhörigboken är fortsatt under omarbetning och målet är att vi ska ha en ny version 

på plats innan sommaren. Fram tills dess är det boken från 2011 som gäller, med 

insättsbladet om ny lagstiftning och lagar under bearbetning.  

Föreningskonferens i höst 

Förbundet kommer att arrangera en föreningskonferens i höst, vid två tillfällen, där 

föreningarna fritt kan välja det datum som passar bäst. Syftet med konferensen är 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vi återkommer med mer information lite längre 

fram när vi kommit en bit på vägen i planeringsarbetet. 

Uppdateringar i Föreningsguiden 

Behöver ni uppdatera informationen i den grå pärmen ”Föreningsguiden” är det nu 

intranätet som gäller för detta. Jag kommer inte att skicka ut nya uppdateringar med 

post som tidigare. Om ni av någon anledning inte har möjlighet att skriva ut från 

intranätet, eller om ni har problem att logga in, hör av er så löser vi det. 

 

Hälsningar 

Carina Rejmus Cohen 


