
Föreningsbrev 2019-10-02 

Hej alla föreningar, 

Då var oktober här i all sin färgprakt. Inte klokt vad tiden rusar iväg och att det 

faktiskt är fyra veckor sedan vi träffade flera av er på höstens första 

föreningskonferens. På fredag träffar vi nästa föreningsgäng. Det ser vi fram emot! 

Utredning om länsförbund 

Till kongressen 2018 inkom en motion från Bodens demensförening där de föreslår 

att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda för/nackdelar med en 

förändring i organisation genom införande av länsförbund. Förbundsstyrelsen kan nu 

meddela att Göran Hägglund, f d partiledare i KD, antagit uppdraget. Göran har med 

sin långa politiska erfarenhet en mycket gedigen kunskap inom området då den 

politiska sfären ofta har en organisationsstruktur med länsförbund. Göran kommer 

vid arbetets slut att redovisa en objektiv utredning som kommer att skickas ut på 

remiss till samtliga föreningar. 

Nytt lösenord till intranätet 

Nu är det dags för ett nytt lösenord till intranätet. Från och med idag loggar ni in med 

dessa uppgifter: 

http://www.demensforbundet.se/sv/intranat/ 

Användarnamn: Hem22sida Lösenord: Katt88 

Tre anhöriga berättar – ny film från förbundet 

I en nyproducerad film får vi höra tre anhöriga berätta om hur de märkte att något 

inte stämde med sin make, om att få en diagnos, om vardagen, hur deras liv påverkats 

samt om vikten av att träffa andra anhöriga i samma situation. Se filmen där Eva, 

Hans och Maria berättar – alla anhöriga till någon som fick demenssjukdomen före 

65 års ålder. Filmen finns i två versioner på vår youtubekanal, en på 11 minuter och 

en kortare på cirka 4 minuter. Sprid gärna denna film och den tidigare med fyra 

personer med demenssjukdom så mycket ni kan. 

https://youtu.be/uKMvzlal3GY 

 

Presentationer från föreningskonferens 

Efter föreningskonferensen i september fick vi frågan om ni kunde få ta del av 

föreläsarnas presentationer. Vi kommer att publicera dessa på intranätet så snart 

som möjligt efter den sista konferensen, dvs. de presentationer, eller delar av 

presentationer, som föreläsarna godkänner att vi publicerar. 

 

Taltidning och ljudbok 

För kännedom finns både Demensforum och Anhörigboken som taltidning/ljudbok. 

Får ni någon ny medlem som är synskadad och fördrar detta går det bra att maila mig 

på carina.rejmus@demensforbundet.se så lägger jag till dem som prenumeranter för 

detta ändamål. 

Hälsningar 

Carina Rejmus Cohen, kansliet 
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