
Minnesanteckningar nätverksträff  

(område 5) Scandic Star Sollentuna 22april 2017 

Närvarande föreningar: Sollentuna Sala Västerås Enköping Järfälla Botkyrka Uppsala Arboga 

Köping Norrtälje Nynäshamn Stockholm Bergslagen ( Lindesberg-Kopparberg-Nora-Hällefors) 

Ej närvarande: Tyresö Södertälje Gotland Fagersta-Norberg-Skinnskatteberg 

Demensförbundets ordförande Pär Rahmström hälsade alla välkomna. 

Lennart Klerdal ordf. i Sollentuna hälsade alla välkomna till Sollentuna berättade lite om 

orten och även en presentation av föreningens verksamhet och övriga i styrelsen. 

Kommunens demenssamordnare Natalie Alrenius berättade om hur hon arbetar i 

kommunen och vilken fint samverkan föreningen och kommunen har. 

Centrala registret arcMember lokal hemsida intranät 

Glenn Sundberg gick igenom Centrala registret hur man sköter det. Lägger in nya och tar 

bort gamla medlemmar. Hur man får ut etiketter. De föreningar som inte har lagt in sina 

medlemmar ännu kan få hjälp av Carina eller Glenn. 

Föreningarna ska ha över exemplar som man läger ut på strategiska platser. Titta över hur 

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

postmottagare. 

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

Förbundet är ansvarar för registret. 

Har man frågor Ring Carina 08-658 99 23 E-post carina.rejmus@demensforbundet.se 

Glenns kontaktuppgifter 0155-924 55 eller 0706207515  

E-post: arceberdemensforbundet@gmail.com 

Se Flik 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 Lösenord: Grema29! 

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

Inloggning till att göra en får man av Carina på förbundet. 

Hans - Inge Lindeskov gjorde en kort redogörelse om socialstyrelsens Nationella Riktlinjer 

som har varit ute på remiss och där Demensförbundet har haft en del tyckande. 

Finns på Intranätet att läsa. 

Pär Rahmström berättade i stora drag vad som händer inom lagstiftningsområdet. 
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Att en översyn av socialtjänstlagen kommer att göras och redovisas 2018. Ansvarig för den är 

Margareta Winberg. Susanne Rolfner Suvanto har på uppdrag av regeringen arbetat med en 

utredning ” Nationell kvalitetsplan inom äldreomsorgen” sedan 2015 Rapporten är nu klar 

och är på 1500 sidor. ( Direktiv 2015:72) 

Projektet ” det ska vara lätt att handla” Vi tillade på den lilla informationsfilmen som säger 

mycket för alla funktionshindrade. Mappar med informationsmaterial delades ut till de 

föreningar som intresserade av lokalt bearbeta sin lokal handlare. 

Genomgång av Lundagårdsgruppernas samtalsgrupper och förbundets arbete att sprida 

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

arbetar redan efter liknande koncept. 

 

Glöm inte att skicka in till förbundet efter era årsmöten 

Årsmötesprotokoll 

 Verksamhetsberättelse 

 Resultat o Balansräkning 

Föreningsblankett 

30kr/medlem som ni hade (31/12-16) 

 

Ordförande Karin Hanqvist i Stockholmsföreningen tipsade om att man kunde söka pengar 

ur Eu s Sociala Strukturfond. 

Kontakta Karin Hanqvist mobil: 076-102 91 50 

E-post: karinhanqvist@stockholm.se  

I övrigt så var det bra diskussioner och även en hel del frågor till Pär Rahmström. 

Dagen avslutades med att Glenn (Glade Glenn) tog fram sitt dragspel och vi hade 

musikfrågesport. Första pris var Demensförbundets regnponcho med tillhörande  

Modevisning. 

Efter det avslutade vi med kaffe och kaka innan alla begav sig hemåt. 

Vid pennan 

Margareta Svensson 

Förbundskonsulent 
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