Föreningsbrev 2018-11-13

Hej alla föreningar,
Det ligger som en fuktig, grå slöja över oss sedan en tid tillbaka. Väldigt ruggigt väder
just nu men det hör väl november till. Man kan inte annat än att tänka tillbaka på det
fina vädret vi hade i somras.
Sorterad lista/rapport i arcMember
Jag har varit i kontakt med flera föreningar som har efterfrågat möjligheten att skriva
ut en sorterad lista över medlemmarna i arcMember. Det har gått att skriva ut listor
men de har då varit sorterade på individnummer. Nu kan ni sortera på för- eller
efternamn och välja att få dem sorterade i ett exceldokument. Jag har uppdaterad
manualen som beskriver hur ni gör detta, se bifogad PDF, sidan 10.
Antal medlemmar och föreningar
Förbundet har uppdaterat informationen om antalet medlemmar och föreningar,
detta baserat på de senaste uppgifterna vi har redovisat till Socialstyrelsen. Vi är idag
110 föreningar och cirka 10 400 medlemmar.
Värva nya medlemmar
Som ett stöd i att värva nya medlemmar har förbundet tagit fram ett
medlemsvärvningskit som vi tänkte ha med oss vid olika events och aktiviteter. Det
består av ett C5-kuvert som innehåller broschyrerna Glömska och Yngrenätverket,
värvningsbroschyren för Demensvän samt ett informationsblad som vår ordförande
Pär Rahmström har signerat.
Ni föreningar är varmt välkomna att använda detta kit också, som ni då även kan
komplettera med er lokala broschyr/information. Kontakta oss om ni är intresserade
av detta, gärna via e-post, rdr@demensforbundet.se, där ni anger hur många
kit/kuvert ni vill ha och vart det ska skickas.
Status förbundets nya hemsida
Arbetet med förbundets nya hemsida har påbörjats och är nu i en planeringsfas.
Under hösten administrerar ni era lokala hemsidor på samma sätt och i samma
system/plattform som tidigare. Jag återkommer sedan till er som har egna lokala
hemsidor för mer information när vi kommit lite längre i projektet. Målet är att vi
lanserar den nya hemsidan under Q1 2019.
Årets sista Demensforum
Inför utgivningen av årets sista Demensforum är det bra om ni har era register
uppdaterade i arcMember till den 20 november. Tidningen kommer ut i slutet av
november/början av december.
Carina Rejmus Cohen, kansliet

