Föreningsbrev 2018-05-04

Hej alla föreningar,
Hoppas alla har haft en fin Valborg och att ni haft möjlighet att titta på majbrasa och
sjunga in våren.
Frågeformulär till politiska partier
Inför valet har vi frågat samtliga riksdagspartier hur de ser på vård och omsorg om
personer med demenssjukdom. Resultatet kommer att redovisas i Demensforum
nummer 3 istället för nummer 2. Samtidigt skickade vi ut ett formulär till alla
föreningar så att ni kan bilda er en uppfattning om vad era lokala politiker tycker.
Tanken är att ni ska behålla formulären och ni behöver inte skicka dem till kansliet.
Anhörigboken under omarbetning
Arbetet pågår med att uppdatera Anhörigboken. Då både Socialtjänstlagen och LSS
är under omarbetning har förbundet valt att invänta dem innan boken trycks upp i en
ny upplaga. Fram tills dess kommer vi att blada in information om de nya lagarna
som är på gång, se bifogat dokument.
Nu lanserar vi kampanjen ”Demensvän”
Måndagen den 7 maj startar vi kampanjen med att lägga ut kampanjsidan där man
kan anmäla sig som demensvän. Adressen är demensvän.se. Vi hoppas att alla
föreningar har fått det material som skickats ut med information om kampanjen och
broschyrer som kan delas ut för att värva demensvänner. Hör av er till kansliet om ni
vill ha fler. Från förbundets sida kommer vi att genomföra en PR-kampanj via bland
annat ett pressmeddelande, hemsidan, i Demensforum och en annonskampanj på
Facebook, där vi idag har mer än 10.000 följare.
Catharina Montgomery, ny kanslist på förbundet
Vi har fått förstärkning på kansliet av Catharina Montgomery som kommer att arbeta
hos oss som kanslist ett par dagar i veckan. Catharina känner vi väl sedan tidigare då
hon är med och leder samtalsgrupperna (Lundagårdsgrupperna) här på förbundet. Vi
hälsar Catharina varmt välkommen till oss.
Ny utgivningsdag för Demensforum nr. 2
Utgivningsdag för Demensforum nr. 2 är framflyttad några dagar. Detta innebär att
tidningen kommer gå ut till er föreningar och alla medlemmar mellan den 9-14 maj.
Carina Rejmus Cohen, kansliet

