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Anteckningar 
 
Anita hälsar välkommen och deltagarna presenterar sig. 
 

Därefter går vi igenom följande: 
 
PUL blanketten ska fyllas i om det är ny person som ska representera föreningen på 
Demensförbundet hemsida ( det är viktigt att förbundet får den för att kunna sätta in namn, 
adress, telefonnummer och  e-postadr.). 
OBS När ordförande, kassör och sekreterare får ett nytt telefonnummer eller ny e-postadr  
så meddela förbundet detta. 
 
Hemsida. Kort presentation om hur föreningen kan göra en egen. Kontakta Carin Rejmus på 
förbundet för att få hjälp. Det är viktigt att föreningen har en egen hemsida för att sprida 
information om er förenings verksamhet. Denna sida är gratis. 
 



Referensbiblioteket som varje förening ska ha. De böcker som ska ingå finns noterade på 
Demensforums baksida. Referensbiblioteket representerar ett värde för föreningen och 
böckerna ska vara märkta ”Referensexemplar” (etiketter finns att få från förbundet). 
Om någon medlem lånar en bok se till att anteckna på en lista vem som lånat och när boken 
ska återlämnas. 
Kostnaderna för böckerna är en stor post för förbundet. 
 

Vid förändringar av e-postadr, glöm inte att meddela förbundet. 
 

Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, medlemsregister  och eventuellt 
verksamhetsplan skickas in till förbundet när årsmötet är genomfört.  Socialdepartementet 
kräver att dessa handlingar finns på förbundet senast 31 mars. Vid eventuell försening av 
genomförande av årsmötet kontakta förbundet. 
Föreningsguiden ska uppdateras med de utskick som kommer från förbundet. 
Föreningsguiden är en värdehandling som ska förvaras på ett betryggande sätt. När en ny 
styrelseledamot blir vald ska den personen ta del av innehållet i Föreningsguiden. Alla i 
styrelsen ska veta var den finns, vem som har hand om den. 
 

Medlemsavgiften 30:-/medlem ska betalas in till förbundet senast 31 mars.  
 

Demensforum finns även som taltidning. 
 
Intranätet finns för föreningens styrelseledamöter. Där finna bl.a föreningsguiden. 
Intranätets inloggning. Gå till Demensförbundets hemsida www.demensforbundet.se. Längs 
upp i högra hörnet finns länken till intranätet.   
Användarnamn: Freds18duvan    Lösenord: Grema29!   
 
Beträffande årsmöte ska extern ordförande föreslås/väljas alltså ej någon från styrelsen, för 
att kunna fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

Senaste nytt från Förbundet:  
 
Demensförbundet har efter kongressen ny ordförande och delvis ny styrelse. 
Styrelsen har beslutat att fortsätta arbeta med förbundets kärnfrågor. 
Förbättra rätten till att vårdas på ett demensboende och att fler demensboenden byggs. 
Ca 32000 platser på äldreboenden har försvunnit trots att vi får en åldrande befolkning. 
Runt om i landet utnyttjar kommunerna kvarboendeprincipen med utökad hemtjänst. 
Utökad bemanning, utbildad personal samt närvarande chefer. 
Rätten till snabb demensdiagnos och en kompetentare biståndsbedömning. 
Fler boenden för yngre demenssjuka. 
Bättre anhörigstöd. 
Fler geriatriska vårdplatser. 
Bättre utbildning i geriatrik, fler geriatriker. 
Bättre tillämpning av rätten till stöd enl LSS. 
 
Representanter från demensförbundet deltar i olika referensgrupper, bl a Framtidens 
äldrevård. 
Man bevakar ändringarna i LSS lagstiftningen. 

http://www.demensforbundet.se/


Deltagit i en utredning beträffande ställföreträdare för beslutsoförmögna. Vem äger rätt att 
beslut för en annan i svåra frågor inom vård och omsorg. Detta är inte reglerat i lag. 
 
Styrelsens ambition är att minska avståndet mellan förbundet och föreningarna. 
Kontinuerligt informera om pågående frågor. Skriva om rättsliga domar som kan påverka 
anhöriga och demenssjuka. 
Förbundsstyrelsen önskar information från föreningar vad de tycker intressant samt behov 
av ex demensdagar. Demensdagar är ett sätt att värva medlemmar. 
Ingen föreningsmedlem ska tveka att ta kontakt med kansliet och komma på besök om man 
finns i Stockholm. 
 
Miniturné kommer att genomföras under tiden 9 maj tom 13 maj. 
Den startar i Västerås och därefter alla föreningar i Dalarna. 
 
Kom ihåg konferensen i Sollentuna 23-24 september. Mer information senare från 
förbundet. 
 
 

GENOMGÅNG GRUPPARBETEN 
Hur rekrytera personer till styrelsen 
 
Personkontakter 
Suttit kvar för man inte hittat annan styrelsemedlem 
Förbered med arbetsbeskrivningar för olika poster i styrelsen 
Bok Ideella Föreningar bra underlag för styrelser, Föreningsguiden, vårt eget material 
ABF har en typ av kort för utveckling av styrelsearbete 
Försöka få in nya ledamöter för att de ska få erfarenhet 
Valberedning 
Mun mot mun metoden 
 

Vilket samarbete har demensföreningen med kommunen? Får ni 
ingå i KPR? 
 
Föreningar deltar i bl a KHR, patientrådet och får lämna synpunkter 
Rådet för funktionshindrade, arbetsutskottet 
Kommunala rådet för funktionshindrade 
 
Handikapporganisationer ska delta i planeringen av nyproduktion av boenden 
 

Uppskattade aktiviteter i föreningarna 
Julfest , julklappar, tomtar , musiker för sjuka och anhöriga på en fritidsgård 
Föreläsning Yngve Gustafsson, Umeå, Björn Lennhed, Falun 
Kaffe tårta på boenden 
Lotteri 
Grillfest  gratis deltagande, finansiering med lotterier 
Film Still Alice på biograf. Filmen hyrs. Lämna information om föreningen.  



Anhörigcafe en gång i månaden.  
Anhörigcirklar 
Träff med mat och subventionerad underhållning ger många besökande 
Bakelse som är speciellt framtagen och säljs på konditori där konditoriet skänker en del av 
vinsten till lokala demensföreningen. 
Hjärt och lungräddning 
Tips till föreningarna, gå in på föreningarnas hemsidor och titta på verksamhetsplaner där 
man får tips på olika aktiviteter som kan intressera en förening. 
 

Upplever ni några problem i styrelsearbetet? 
Värva styrelseledamöter 
Få medlemmar att bli mer engagerade i föreningsarbetet. 
 

Positivt i styrelsearbetet 
Vi har roligt 
Ny kunskap 
Nya vänner 
Stärkt självkänsla 
Insats för de gamla 
Annat perspektiv, från anhöriga 
Ej så strikt arbete i föreningen 
Blandning bland styrelsemedlemmar 
Alla intresserade av styrelsearbetet 
Ibland lyckas vi påverka myndigheter 
Nätverksträffar mycket positivt, man tillförs ny kunskap och som ger ny energi.  
 
 

Frågor som ni vill lyfta upp till förbundsstyrelsen 
Måste finnas människor i förbundsstyrelsen från olika yrkesverksamheter 
 

 
Nästa Nätverksträff:  25 mars 2017 Moskogen Leksand 
Skriv in det i er kalender 

 


