
Minnesanteckningar nätverksträff  

(område 8) Äldreboendet Bjurbäcksgatan 46 Emmaboda 1 april 2017 

Närvarande föreningar Emmaboda. Oskarshamn. Nybro. Torsås. Öland. Oskarshamn Växjö 

Eksjö. Ljungby 

Ej. närvarande: Västervik och Kalmar  

Margareta Svensson hälsade alla välkomna till träffen och vid sin sida var Glenn Sundberg 

och Hans-Inge Lindeskov. 

Emmabodaförenigens ordförande Stig-Ove Andersson hälsade oss välkomna till Emmaboda. 

Berättade lite om boendet vi var på. En presentation av övriga i styrelsen gjordes. 

En kort presentations runda gjordes av övriga föreningar 

Centrala registret arcMember. lokal hemsida intranät  

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

medlemmar. Hur man får ut etiketter. De föreningar som ännu inte lagt in sina medlemmar 

kan få hjälp av Carina på Förbundet eller av 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 R . Överexemplaren går till den som är 

postmottagare.  

Glenn Sundberg är behjälpligmed med  centrala registret arcMember. Carina Rejmus Cohen 

på förbundet ansvarar för registret. 

Har ni 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. 

Inloggningen till att göra en får man av Carina på Förbundet.  

Vi tittade på den lilla filmen om” Att det ska vara lätt att handla” föreningarna tycke sa att 

den sa mycket. Vi gick även igenom vad som finns i mappen. 

Flera föreningar tog mappar med sig hem till sina föreningar. 
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Glöm inte skicka in till Demensförbundet 

Årsmötesprotokoll 

Verksamhetsberättelse 

Balans o resultaträkning 

Föreningsblanketten 

30kr/ medlem (31/12-16) 

”Att slippa göra resan ensam” 

Margareta informerade om att Demensförbundet ska försöka föra ut i landet cirklar för ny 

insjukna demenssjuka som Demensförbundets Lundagårds grupper. En cirkelledarutbildning 

planeras. Flera föreningar och kommuner är redan igång. 

Hans-Inge Lindeskov gick igenom lite om Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer  

Som varit ute på revidering och synpunkter. Hans-Inge berättade om vad Demensförbundet 

har tyckt till om. Finns att läsa på Intranätet. 

Vi pratade om materialet som är framtaget till polis taxi mm som finns på Svenskt 

Demenscentrums hemsida. 

Emmaboda har haft föreläsare med geriatriker Erik Stormrud kunde varmt rekommenderas 

Föreningarna pratade om att man kan bjuda in varandra till olika aktiviteter. 

Det pratades om att man kan ta betalt på aktiviteter. 

Att man även ska har roligt på medlemsmöten 

 Någon hade haft Lisa Syren (ring så spelar vi) och Siw Carlsson Falkenbergsrevyn) 

Oskarshamn ska ha föreläsning med professor Yngve Gustafson i höst. 

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

musikfrågesport till allas glädje. Första pris var Demensförbundets regn poncho med 

tillhörande modevisning. 

Dagen  avslutade med en stor applåd till Emmaboda föreningen som varit värd 

Och gott kaffe och kaka innan alla begav sig hemåt. 

Vid pennan  

Margareta Svensson 

Förbundskonsulent 

 

 



 


