
Föreningsbrev 2018-06-12 

Hej alla föreningar, 

Vilken värmebölja vi har haft den senaste tiden. Verkligen härligt samtidigt som vi 

behöver lite regn när allt är så torrt i markerna.  

Nu börjar det närma sig semestertider. Kansliet är bemannat hela sommaren men 

vissa sommarveckor är vi färre personer på plats. 

Nya ledamöter till valberedningen 

Enligt stadgarna är det den sittande styrelsens uppdrag att föreslå nya ledamöter till 

den valberedning som ska godkännas vid kongressen 2018. Styrelsen vill därför gärna 

ha förslag på personer som kan tänkas vara intresserade att ingå i valberedningen. 

Tacksam för er hjälp med detta. Valberedningens ledamöter får ersättning för 

kostnader såsom resa, mat och övernattning. Förslagen får ni gärna skicka till Anni 

Reimers på kansliet så att hon har dem till den 6 augusti, via vanlig post eller e-post: 

anni.reimers@demensforbundet.se 

Ny plattform för demensförbundets hemsida 

Demensförbundets hemsida är i behov av förnyelse då den inte uppfyller dagens krav 

gällande teknik och säkerhet. Med anledning av detta har det fattats beslut om att vi 

under hösten 2018 ska byta plattform till Wordpress. Ett system som är både enklare 

att administrera och modernare än det vi har idag. Arbetet kommer att påbörjas i 

höst och vi beräknar att kunna ha den nya hemsidan på plats vid årsskiftet. Jag 

kommer att hålla i detta från förbundets sida och återkommer under hösten med mer 

information, hur detta kommer att påverka era lokala hemsidor etc. 

Sverige har fått en nationell demensstrategi 

Den 24 maj fattade regeringen beslut om en nationell demensstrategi där sju 

strategiska förbättringsområden pekas ut, bland annat stödet till anhöriga och familj 

samt kompetens och personal. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att hantera och följa 

upp demensstrategin, något som ska resultera i att personer med en demenssjukdom 

erbjuds rätt stöd och insatser vid rätt tidpunkt under hela sjukdomsförloppet. 

Strategin kan du ladda ner som PDF här >> 

Demensforum nr. 3 

Materialdag för nästa nummer av Demensforum är den 14 augusti. Har ni någon text 

från er förening ni vill ha med går det bra att skicka det till rdr@demensforbundet.se 

Vi från kansliet önskar alla en riktigt varm och skön sommar! 

Carina Rejmus Cohen, kansliet 
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