
Föreningsbrev 2018-03-27 

Hej alla föreningar, 

I helgen hade vi vårkänslor här i Stockholm men tyvärr fick vi direkt ett bakslag med 

kyla och snålblåst. Hoppas våren hittar hit på riktigt snart.  

Kongressen 14-15 september 

Den 22 mars skickades information om kongressen ut till samtliga föreningar. Brevet 

innehåller praktisk information samt en anmälningsblankett. Det finns även en sida 

på intranätet där vi kommer att samla all information som rör kongressen.  

Till sidan på intranätet >> 

Valet 2018 

Som ni säkert noterat har ett frågeformulär till de politiska partierna tagits fram och 

skickats ut. Från förbundet har vi skickat formuläret till samtliga riksdagspartier och 

resultatet kommer att redovisas i kommande nummer av Demensforum. Den version 

av formuläret som skickats till föreningarna kan skickas till politiker i den egna 

kommunen. Samtliga dokument finns publicerade på intranätet.  

Till sidan på intranätet >> 

Förbundsstyrelsen håller nu på att ta fram de budskap som vi ska fokusera på inför 

valet. Detta görs i samarbete med reklambyrån Bergström & Sund. Det material som 

tas fram när budskapen är klara kommer även att kunna användas av föreningarna. 

Vi återkommer med mer information längre fram. 

Demensforum nr. 2  

Från och med nummer två får tidningen ett nytt utseende då vi arbetat om layouten 

lite. Spännande tycker jag, hoppas ni kommer att gilla den. Detta blir också ett 

temanummer inför valet då innehållet kommer att ha extra fokus på det. Materialdag 

för er som vill skicka in föreningstexter är den 10 april och ni behöver ha era register 

uppdaterade i arcMember (det centrala medlemsregistret) till den 23 april. 

Utgivningsdag är den 4 maj.  

Skicka in kommande aktiviteter  

Har ni några aktiviteter på gång i föreningarna framöver såsom föreläsningar, 

informationsdagar eller annat? Glöm inte att meddela mig det så flaggar vi för dem i 

vårt kalendarium på hemsidan och på Facebook. 

Det ska vara lätt att handla 

För andra året är det tänkt att ett pris ska lämnas till Sveriges mest demensvänliga 

butik. Priset kommer även i år att delas ut under Almedalsveckan. Vi söker nu efter 

lämpliga kandidater till priset och tar tacksamt emot tips på butiker som arbetat med 

att göra sin butik demensvänlig. Skicka gärna förslag till Anni Reimers, 

anni.reimers@demensforbundet.se eller ring 08-658 99 21. 

Önskar alla en riktigt Glad Påsk! 

Carina Rejmus Cohen, kansliet 
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