
Föreningsbrev 2019-05-23 

Hej alla föreningar, 

I går hade vi riktig sommarvärme här hos oss och även om det är lite svalare idag 

känner man verkligen att sommaren är på gång. Skönt att äntligen kunna hänga 

undan vinterjackan. 

Föreningskonferenser i höst 

Flera av er har redan anmält er till någon av föreningskonferenserna i höst. Till er 

som ännu inte har gjort det vill vi påminna om att sista anmälningsdag är den 14 juni.  

Läs mer och anmäl dig här >> 

Samarbete med Apotek Hjärtat  

En spännande nyhet är att förbundet, inför Alzheimerdagen senare i höst, har ingått 

ett centralt samarbete med Apotek Hjärtat. Det innebär att ni föreningar kommer att 

ges möjlighet att synas i er lokala Apotek Hjärtatbutik den 21 september. Vi kommer 

att skicka ut mer detaljerad information med post lite längre fram. 

Förbundet anordnar cirkelledarutbildning i Umeå 

Den 2:a oktober är det dags för ytterligare en cirkelledarutbildning. Denna gång i 

vackra Umeå. Det här är en utbildning för dig som vill bli cirkelledare för 

nydiagnostiserade demenssjuka som är tidigt i sin sjukdom. Utbildningen vänder sig 

också till dig som redan är cirkelledare men som är nyfiken på att leda grupper i 

andra ämnen för personer som nyligen har fått en demensdiagnos. Utbildningen är 

kostnadsfri för medlem i en demensförening och då utgår även reseersättning.  

Läs mer här >>  

Förbundsavgift och ekonomisk redovisning 

Till er föreningar som ännu inte har betalat in förbundsavgiften och/eller skickat in 

er ekonomiska redovisning – nu är det hög tid att göra det. Ni som redan har gjort 

det kan bortse från denna påminnelse. 

Ny version av ”Fråga på” 

Nya Anhörigboken är tryckt och klar och vi har alldeles nyligen skickat ut ett 

referensexemplar till ordförande i samtliga föreningar.  

Nästa bok på tur att få en uppfräschning är ”Fråga på” som kommer att vara klar 

inom kort. Här får ni en liten förhandstitt även på den.  

Ny förening i Halmstad 

För några veckor sedan bildades vår nya förening i Halmstad. Varmt välkomna och 

lycka till i ert föreningsarbete önskar vi från förbundet.  

Hälsningar 

Carina Rejmus Cohen, kansliet 

https://delegia.com/app/netattm/attendee/page/87400
http://www.demensforbundet.se/sv/aktuellt-press/kalender/e/2019-10-02/

