
 

Minnesanteckningar nätverksträff 

(område 6) Myntans Äldreboende Nyköping 25 mars 2017 

Närvarande föreningar: Katrineholm, Eskilstuna. Strängnäs. Motala. Linköping 

och Nyköping-Oxelösund 

Ej närvarande: Vadstena. Norrköping Trosa-Vagnhärad .  Askersund-Laxå-Hallsberg-Kumla 

Förbundskonsulent Margareta Svensson hälsade alla välkomna och styrelsen i Nyköping/ 

Oxelösunds demensförening presenterade sig. 

En kort presentations runda gjordes 

Centrala registret arcMember .lokal hemsida .intranät 

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

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

medlemmar kan få hjälp av Carina eller Glenn 

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

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

har som postmottagare. 

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

Förbundet ansvar för registret. 

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

Glenns kontaktuppgifter: 0155-92455 eller 0706207515 E-post 

arceberdemensforbundet@gmail.com  

Se Flik 5 i Föreningsguiden 

Genomgång av Intranätet 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 på är en lokal hemsida under föreningar på förbundets hemsida. 

Inloggning till att göra en får man av Carina på Förbundet 

Hans-Inge Lindeskov som är medlem i Nyköping/Oxelösunds Demensförening 

Gick igenom lite om Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för vård och omsorg för personer 

med demenssjukdom om remiss yttrande som Demensförbundet gjort. Kan läsas på 

Intranätet. 

Vi tittade på filmen om ” Att det ska vara lätt att handla” 
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Vi pratade lite om den att den sa mycket, Även för flera med funktionshinder. Linköping är 

med i piloten. 

Några föreningar tog mappar hem till sina föreningar.  

Samtalsgrupper för nyinsjuknade demenssjuka 

Vi pratade om Lundagårdsgrupperna som har varit ett projekt på demensförbundet. 

Ny insjukna har kommit samman och fått prata med varandra mycket uppskattat.  

Resultatet är bl. ” Att slippa göra resan ensam”  

Nu vill Demensförbundets styrelse att möjligheten att flera uti vårt land ska kunna få träffas. 

En cirkelledarutbildning bli under hösten ska erbjudas. 

Påminnelse 

 Glöm inte skicka in efter årsmötet: 

- Årsmötesprotokoll 

- Verksamhetsberättelse 

- Resultat- Balansräkning 

- Föreningsblanketten om ändringar 

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

Några förslag kom upp bl. mall till visitkort att det ska finnas på Intranät. Även att små 

föreningar ska kunna köpa etikett ark från Demensförbundet eftersom de bara säljs i 

storpack.( 24 70x37 mm) som passar våra etiketter  

Innan dagen avslutade tog Glenn (Glade Glenn) fram sitt dragspel och vi hade en 

musikfrågesport till allas glädje. Första pris var Demensförbundets regnponcho med 

mannekänguppvisning.  

Alla ni föreningar gör en stor insats för våra demenssjuka och deras anhöriga. 

Dagen avslutades med kaffe och kaka innan alla begav sig hemåt. 

Vid pennan 

Margareta Svensson 

Förbundskonsulent 

 

 

 

  

 

 


