
 

Minnesanteckningar nätverksträff  

(område 3) Moskogen Leksand 

Närvarande föreningar: Hudiksvall Bollnäs-Ovanåker Gävle Mora-Orsa Vansbro Borlänge 

Malung Ljusdal Hofors Ludvika Leksand Falun 

Ej närvarande: Gagnef: Sandviken 

Pär Rahmström och Margareta Svensson hälsade alla välkomna. 

Glenn Sundberg presenterade sig  

En kort presentations runda gjordes av alla deltagare. 

Centrala registret arcMember  Lokal hemsida Intranät 

Glenn Sundberg gick igenom Centrala registret hur man lägger in och tar bort medlemmar. 

Hur man tar ut etiketter.  De föreningar som ej lagt in sina medlemmar kan få hjälp av Carina 

eller Glenn. 

Föreningarna ska ha överexemplar som man lägger ut på strategiska platser. Titta över hur 

många ni behöver och hör av er till Carina. Överexemplaren skickas till den i föreningen som 

ni har som postmottagare. 

Glenn Sundberg är behjälplig med centrala registret arcMember . Carina Rejmus Cohen på 

förbundet ansvarar för registret. 

Har man frågor Ring Carina 08-6589923 eller E:epost: carina.rejmus@demensforbundet.se  

Glenn Sundberg kontaktuppgifter: 0155-92455 eller 0706207515 

E-post: arcemberdemensforbundet@gmail.com 

Se flik 5 i föreningsguiden 

Genomgång av intranät där all information från förbundet läggs ut. Hela förenings Guiden 

(grå pärmen) finns på intranätet alla i styrelsen ska kunna gå in. 

Användarnamn: Freds18duvan      inloggning: Grema29!  

Hemsida: Ett sätt att synas på är en lokal hemsida under föreningar på Förbundets hemsida. 

Inloggning till att göra en får man av Carina på förbundet 

Genomgång av Lundagårdsgruppernas samtalsgrupper och förbundets arbete att sprida 

konceptet ” Att slippa göra resan ensam” lokalt i landet . Flera föreningar och kommuner 

arbetar redan efter liknande koncept . Intresseanmälningar  till att leda samtalsgrupper 

fanns att tillgå. 

mailto:carina.rejmus@demensforbundet.se
mailto:arcemberdemensforbundet@gmail.com


Projektet Det ska vara lätt att handla presenterades med visning av Myndigheten för 

delaktighets korta informationsfilm. Mappar med information delades ut till de föreningar 

som var intresserade för lokal bearbetning av handeln på sin egen ort. 

Pär pratade om vad som händer inom lagstiftningen en översyn av socialtjänstlagen kommer 

att göras och redovisas 2018. Ansvarig är Margareta Winberg. Susanne Rolfner Suvanto har 

på uppdrag av regeringen arbetat med utredningen ” Nationell kvalitetsplan inom 

äldreomsorgen” sedan 2015. Rapporten är nu klar och hela 1500 sidor ( Direktiv 

2015:72:Remiss har gått ut och Demensförbundet kommer att lämna remissvar under 

hösten. 

Demensförbundet har under våren även lämnar remissvar på nya nationella riktlinjerna 

För vård och omsorg vid demenssjukdom. Det svaret finns på intranätet och förbundets 

hemsida. 

En fråga ställdes vad Demensförbundet bör lyfta vid valet 2018 

Inget konkret framkom än det gamla vanliga bemanning. 

Innan vi tackade för dagen och gick till kaffe tog Glenn( Glade Glenn) fram sitt dragspel och vi 

hade musikfrågesport. Första priset var Demensförbundets regnponcho med tillhörande 

modevisning. 

Tack alla föreningar för det viktiga arbete ni gör för demenssjuka och deras anhöriga 

Vid pennan 

Margareta Svensson 

Förbundskonsulent 

 

 

 

 


