
Minnesanteckningar Nätverksträff 190406 

                                Område 3 Moskogen i Leksand  

Närvarande föreningar: Rättvik, Gävle, Sala, Hudiksvall, Vansbro, Falun, Gagnef, 

Borlänge. Leksand, Mora-Orsa  

Ej närvarande: Hofors, Ljusdal, Ludvika-Smedjebacken, Malung, Ockelbo, 

Sandviken 

Anette hälsade alla välkomna och presenterade Glenn och Margareta. 

En kort presentationsrunda av föreningarna gjordes. 

Glenn gjorde en genomgång av vårt register ArcMember Flik i 5 i 

föreningsguiden (grå pärmen). Många frågor dök upp. Önskas hjälp så kan man 

kontakta: 

Glenn Sundberg tel. 0155-92455 eller mobil:0706207515. 

Hemsida: Föreningen egna hemsida (den som ligger under Demensförbundet) 

får man kod till av Carina Rejmus tel: 08-658 99 23 för att komma igång.  

Information finns även under flik 5 i föreningsguiden. 

Demensförbundet byter plattform för hemsidan.  

OBS! Ni som har hemsidor viktigt att ni ser över dem. Ta bort det som inte är 

aktuellt. Allt flyttas över till den nya sidan från Förbundet.  

De föreningar som inte har hemsida kan få hjälp av Glenn att ordna det.  

Förenings Guiden: 

Nya uppdateringar läggs ut på intranätet. Viktigt att man kolla där lite då och 

då. Carina Rejmus skriver i föreningsbrevet en påminnelse när det är något nytt  

Ni som önskar hjälp hör av er till Förbundskonsulenteten. 

Viktigt att ni har Nya Stadgarna i pärmen som antogs på Kongressen 2018 

PUL-blanketten ska bort ur pärmen. 

Föreningsblanketten ska skickas in så fort ni har någon ändring i styrelsen 



Kolla upp så ni har tillräckligt med överexemplar av tidningen Demensforum. 

Dela ut Demensforum på olika offentliga platser. 

Anhörigboken kommer uppdaterad under våren -19  

EN BOK FÖR DIG MED DEMENSSJUDOM (Svenskt Demenscentrum) kan ni 

beställa och ge medlem som själv har diagnos. Istället för Anhörigboken. 

Cirkelledarutbildning ” Att slippa göra resan ensam” för nyinsjuknade kommer 

under hösten-19 genomföras i Norrland. 

- Demensförbundet har tagit fram ett kuvert som man kan lägga ut på t.ex. 

Vårdcentraler Minnesmottagningar Demensteam mm. 

Kuvertet är packat från Förbundet med Ett brev om Demensförbundet, 

Demensfonden, Yngre Nätverket. Glömska Demensvän Packa i er egen 

folder. 

Kanske ger det er någon ny medlem. 

Sala har lämnat en motion till Förbundsstyrelsen. Den går att få från Sala 

demensförening om någon förening vill.  

Lite olika aktiviteter som görs i föreningarna:   

Föreläsningar 

Träffar med demenssjuksköterska 

Anhöriggrupper 

Resa för anhöriga och demenssjuka 

Bjuder på tårta och underhållning på boendena 

Friskvård 

Träff för nya medlemmar    

Går till Gymnasieskolor 

Julfester 

Stå på sjukhus med material  

Vara med på öppet hus på Minnesmottagningar 

Anhöriggrupper tillsammans med anhörigstödet 

 



Läger för barn till Demenssjuka föräldrar anordnas i Avesta, Örnsköldsvik och 

Ystad. För mer information kontakta Alzheimerfonden.  

 

En påminnelse: 

Glöm inte att skicka in Verksamhetsberättelse- Resultat och Balansräkning 

och medlemsregister på de medlemmar ni hade i föreningen 31/12-18. 

Även betala 40 kr/medlem ni hade 31/12-18 

 

En liten diskussion om motionen som kommit till kongressen 2018 om 

bildandet av Länsföreningar.  De närvarande föreningarna tyckte att det var bra 

med raka rör till förbundet.  

Vem ska sitta i den styrelsen när det är svårt att få folk till Föreningen 

styrelserna?  

Mera kostnader. 

Nätverksträffar är bra. Kanske titta över den geografiska indelningen.  

 

En fråga som kom upp var varför inte Registerutdrag är Lag-stadgat inom 

äldreomsorgen. Kanske en fråga för Förbundsstyrelsen att arbeta med. 

 

Föreningarna konstaterade att vi ska bjuda in varandra och samarbeta och tipsa 

varandra mera. 

 

Innan vi skildes åt för att bege oss hemåt åt olika håll to Glenn på sig dragspelet 

och hade en musik frågesport. Mungiporna var på tio i två när vi skildes åt för 

denna gång. 

Vi tillsammans gör ett viktigt arbete för demenssjuka och anhöriga . 

Vid pennan 

Margareta Svensson 


