Sammanfattning av Demensförbundets styrelsemöte 2018-04-19,
Demensförbundets kansli
Uppföljning från föregående protokoll
Styrelsen beslutade att gå vidare med reklambyrån Bergström & Sund, i första hand för
kommunikation inför valet 2018. Ett uppstartsmöte med byrån anordnas av Anni Remers.
Arbetsbeskrivningar för samtlig kanslipersonal har tagits fram.
Arbetet med att utreda legitimation för undersköterskor leds av Socialdepartementet. Carina
Lindegren har varit på ett första möte. Nästa möte sker den 1 juni. Carina rapporterar status
efter nästa möte. Demensförbundets uppfattning är att det ska legitimation ska införas och
att utbildningen ska ge högskolepoäng.
Pär har undersökt om det finns ärenden/fall där Demensförbundet medverkat positivt för
våra målgrupper. Dessa ärenden kan sedan publiceras på hemsidan och i Demensforum.
Telefonrådgivarna ombeds rapportera om de ärenden de får kännedom om till Pär
Rahmström.
Ekonomi
Elisabeth Berglund-Lindh gick igenom årsredovisningar och verksamhetsberättelse för
förbundet samt årsredovisning för fonden. Styrelsen beslutade godkänna
verksamhetsberättelse och årsredovisningar för 2017.
Verksamhets- och aktivitetsplan
Efter styrelsens planeringsdagar färdigställer Anni Reimers en verksamhets- och
aktivitetsplan kopplat till budget. Styrelsen inkommer med synpunkter senast den 10 maj.
Rapport från förbundskonsulenterna
Margareta Svensson redogjorde för situationen för föreningarna i södra Sverige. Anette
Svensson har lämnat en skriftlig redogörelse för föreningarna i norra Sverige.
Projektet ”Demensvän”
Demensvän lanseras när föreningarna har fått information. Kampanjstart planeras till första
delen av maj.
Övrigt
Stadgar
Peter Keusen redogjorde för det arbete som stadgegruppen gjort med att uppdatera
förbundets stadgar. De viktigaste föreslagna ändringen är att kongress ska hållas före den 31
maj och att förbundsstyrelsen ska ha suppleanter bestående av max 3 personer som inte är
personliga ersättare för ordinarie ledamöter. De föreslagna förändringarna ska motiveras vid
kongressen. Även stadgar för lokalförening har omarbetats och ska föreslås vid kongressen.
Största förändringen innebär att föreningar ska inkomma med redovisning efter genomfört
årsmöte senast den 31 mars.
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Demensförbundets diskussionsforum på Facebook
Anna-Carin Asp åtar sig uppgiften att administrera och övervaka diskussionsforumet.
Beslutades även att göra gruppen sluten samt att strama upp reglerna för att bli godkänd som
medlem i forumet.
Enkätsvar från riksdagspartierna
Samtliga partier förutom Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har svarat på enkäten.
Jannis Avramidis har skapat ett excel-dokument där partiernas svar viktas i jämförelse med
förbundets uppfattning. Pär Rahmström kommer att kontakta vetenskapliga rådet för att om
möjligt be om deras uppfattning i frågorna. Peter kontaktar Ola Rosling, stiftelsen
Gapminder, för att se om vi kan göra analysen av enkäten tillsammans med honom.
Samarbete med Hjärnfonden
Hjärnfonden har kontaktat Demensförbundet angående ett visst samarbete rörande deras
satsning i höst om Alzheimers och övriga demenssjukdomar. Pär Rahmström fick i uppdrag
att kontakta dem för att få en mer detaljerad bild av vad detta skulle innebära.
Det ska vara lätt att handla
Styrelsen beslutade att aktiviteten ska fortsätta. Stina-Clara Hjulström reserverade sig mot
beslutet med hänvisning till att pengarna istället ska användas till att till exempel propagera
frö att personer på boenden ska få möjlighet till utevistelse.
Illustrationer av Anne-Marie Petterson
Diskuterades hur Anne-Maries teckningar ska användas. Stina-Clara Hjulström har fått
godkännande att bilderna får användas men enbart av Demensförbundet. Ett förslag är att
tillsammans med förklarande texter använda illustrationerna i annonser.

Anni Reimers
Förbundssekreterare
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