
 

Minnesanteckningar nätverksträff 180407 

(område 3) Moskogen  Leksand 

Närvarande föreningar: Hudiksvall Mora-Orsa Vansbro Borlänge Malung Ljusdal Ludvika 

Leksand Falun, Sandviken, Gagnef 

Ej närvarande: Gävle: Bollnäs-Ovanåker Ockelbo 

Pär Rahmström och Margareta Svensson hälsade alla välkomna. 

Anette Svensson presenterade sig som ny förbundskonsulent sedan 1/2-18 50% i Norra 

Sverige. 

En kort presentations runda gjordes av alla deltagare. 

Pär gick igenom Framtidsfullmakten eftersom det är mycket frågor om den vi får i 

föraningarna så vi kan hjälpa våra medlemmar. Se Föreningsguiden Flik 7 

Generalfullmakten finns även den där. 

Pär pratade även om Anhörigbehörighet:  

Anhörigboken under uppdatering mycket är på gång om Lag och Rätt 

Så ett Supplement ska biläggas i Anhörigboken som man skickar till nya medlemmar. 

Finns på Intranätet att hämta: Freds18duvan Grema29! Under Nyheter och uppdateringar. 

Lätt att handla: har varit svårt tycker föreningarna man är inte riktigt välkommen till 

Butikerna . Vi påminde att nominera Butik om man vet någon som lever upp till 

Demensvänligbutik. 

Demensvän: Vi tittade på filmerna och pratade om dem hur viktigt det är att sprida 

kunskap till Allmänheten. Pappren delades ut och vi pratade allmänt om Demensvän. 

Vi informerade om att det varit en Cirkelledarutbildning ”Att Slippa göra resan ensam” 

Guiden till politiker och media en liten guide att man som förening vet vilka vägar man kan 

gå i kommunen.  

Vi pratade om frågorna till politikerna. Tanken är att föreningarna ska kunna använda 

frågorna till sina kommunala politiker. Svaren ska sammanställas. 

Frågan kom upp om personalen på kansliet vem är vem. 

Annie Reimers är förbundssekreterare 

Elisabeth Berglund Lindh Ekonomiansvarig 

Carina Rejmus Marknadsansvarig ( Gör affischer Demensforum ansvarar för registret) 

Lotta Olofsson Lundagårdsgrupperna 



2 personer arbetar enbart med Demensfonden. 

En påminnelse: 

Glöm inte skicka in  

Verksamhetsberättelse 

Ekonomiska redovisning 

!0 kr medlem 31/12-17  Förbundsavgift 

Anmälan till Kongressen i september-18 Sista anmälningsdag 12/6-18 

Erfarens utbyte olika aktiviteter görs. Några föreningar ska ordna politiker utfrågning  

Ska använda Förbundets frågor och även egna som passar i sin kommun 

Någon förening jobbar för att få boende för yngre demenssjuka. 

Man besöker Demensboenden och bjuder på tårta som är uppskattat. Man har info träffar 

med Demenssjuksköterska 

 Bemötande 

 om tandvårdsstöd  

lite olika övriga tips som man gav varandra  

De föreningar som inte är i något kommunalt råd se till att få en plats ett sätt att kunna 

påverka politikerna. 

Man tog upp om ekonomiska stöd: 

Sparbanken 

Rotary 

Lions  

Studieförbund mm. 

Ansöka om föreningsbidrag 

Vi påminde om att alla föreningar gör ett jätteb jobb för demenssjuka och deras anhöriga. 

Vi tacka för denna trevliga dag  

Vid pennan 

Margareta Svensson 

Förbundskonsulent 

 

  

  


