
 

Minnesanteckningar nätverksträff 

(område 6) E 18 Eskilstuna 21/4 -18  

Närvarande föreningar: Eskilstuna. Strängnäs. Linköping Norrköping 

och Nyköping-Oxelösund 

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

I vårt område har Katrineholm lagt ner. 

Pär Rahmström och Margareta Svensson hälsade alla välkomna och styrelsen i Eskilstuna 

som var värd för dag presenterade sig och även de hälsade alla välkomna till Eskilstuna. 

En kort presentations runda gjordes 

Pär Rahmström talade om Framtidsfullmakten se flik. 7 i Förenings Guiden Inloggning: 

freds18duvan Grema29! Pär pratade även om Generalfullmakt .anhörigbehörighet som kom 

170701  

Anhörigboken ska uppdateras. Demensförbundet avvaktar eftersom det är mycket på gång 

om Lagändringar. Tillsvidare finns ett supplement som bifogas i A-boken till nya medlemmar. 

finns att hämta på Intranätet 

Pär berättade att Demensförbundet sitter med i en referensgrupp i översynen av SOL 

Det blir det inget Almedalen för Demensförbundet 

Lite uppmaning:  

- Glöm inte skicka in Verksamhetsberättelse 

- Ekonomisk Rapport 

- Betala 10 kr/ medlem 31/12-17 

- Anmälan till Kongressen 1 ombud ingen kostnad 

- Föreningsblanketten om det är minsta lilla ändring i styrelsen 

- Titta gärna över hur många extra Demensforum ni har. Lägg gärna till flera för att 

dela ut på olika platser 

Vi pratade om Demensvän och tittade på Materialet och alla tycker vi att det är bra att 

information sprids till allmänheten. Start 7/5 kl. 10.00 

Det ska vara lätt att handla tycker man har varit svårt. Man är inte riktigt välkommen till 

butikerna. 

Lite olika aktiviteter som görs i våra föreningar: 

Linköping har Café träffar som har slagit väl ut. Ett bra tips på aktivitet 

Föreningen har fått en penninggåva som man ska göra en dagsutflykt 



En Valstuga ska föreningen ha i samband med valet . 

Föreningen ska samarbeta med 1,6 miljonklubben 

Norrköping har startat Samtalsgrupper för nyinsjuknade (Lundagårdsgrupperna) 

Strängnäs berättade om att de sitter med i Rådet (Funktions rätt) och de har bra kontakt 

med kommunen och politiker. 

Eskilstuna har ” konstgjord Andning” är en arbetsgrupp på 3 personer. Vi är så tacksamma 

att de finns. 

Påminnelse att höra av sig till Förbundet när föreningen fyller år Norrköping är på gång 

Frågorna till politikerna tycker man är för krångliga och passar inte in riktigt. 

En uppmaning till er Föreningar skicka in Debattartiklar till Förbundet. Förbundet kommer 

inte alltid åt det som står i våra lokal tidningar. Artiklar är oftast låsta. 

Efter en trevlig dag tillsammans med god mat och eftermiddagskaffe  

Tacka vi Eskilstuna och alla för dagen 

Önskade trevlig sommar 

Vi påminde om att alla gör ett jättegott arbete för våra demenssjuka och anhöriga 

 

Vid pennan: 

Margareta Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 


