
Föreningsbrev 2018-10-05 

Hej alla föreningar, 

Det har nu gått några veckor sedan kongressen. Totalt deltog över 200 personer, 

vilket borde vara rekord.   

Den delvis nya styrelsen har också kommit igång och haft sitt första styrelsemöte. Ett 

beslut som då fattades var att förbundet kommer att stå för samtliga kostnader för 

kongressen. Ni kommer alltså inte att bli fakturerade för till exempel extra 

övernattningar eller tillägg för enkelrum. Reseräkning skickar ni till Elisabeth 

Berglund-Lindh på kansliet. 

Genom att stå för kongresskostnaden ser styrelsen ett bra tillfälle att stötta er 

föreningar, vilket också efterfrågades under de två kongressdagarna. Vi har nu tre 

spännande år framför oss till nästa kongress och både styrelse och kansli ser fram 

emot ett nära och positivt samarbete med alla er föreningar. 

Förbundets styrelse 2018-2021  

Pär Rahmström, ordförande 

Carina Lindegren, vice ordförande 

Christina Hansson, ledamot (kassör) 

Peter Keusen, ledamot 

Carina Frisk, ledamot 

Christina Olsson, ledamot 

Lars-Olof Wahlund, ledamot 

Gunnilla Calais, ledamot 

Pia Georgsson-Asp, ledamot (suppleant) 

Nya medlemmar till föreningen 

Vi på kansliet vill bara förtydliga lite hur det fungerar när vi får in 

medlemsansökningar till förbundet gällande en lokal förening. När vi får in en 

medlemsansökan, ofta via förbundets hemsida, mailar vi den vidare till ordförande 

alternativt kontaktperson i berörd förening. Föreningen ansvarar sedan för att skicka 

ut startkit med Anhörigboken, välkomstbrev och övrig information till den nya 

medlemmen. Föreningen registrerar även den nya medlemmen i det centrala 

medlemsregistret arcMember. 

Förbundskonsulent, norr 

Anette Svensson har tidigare haft en provtjänstgöring som förbundskonsulent för 

norra Sverige. Efter beslut i förbundsstyrelsen den 1 oktober har Anette erbjudits och 

accepterat en tillsvidaretjänst om 50% från och med samma datum.  

Demensforum  

Arbetet pågår nu med årets sista Demensforum. Utgivning är i slutet av november. 

Materialdag är den 6 november för er föreningar som har planerat att ha med en 

föreningstext.  

Önskar alla en fortsatt fin höst! 

Carina Rejmus Cohen, kansliet 


