Föreningsbrev 2019-11-07

Hej alla föreningar,
Och så var november här. Jag har förstått när jag har pratat med några av er i norra
delen av landet att det är riktigt kallt på sina håll. Vi har mest rått och grått här hos
oss.
Viktigt om nya hemsidan
I slutet av nästa vecka är det äntligen dags för lansering av förbundets nya hemsida.
Era lokala hemsidor kommer då att se lite annorlunda ut än ni är vana vid men all
information är överflyttad från den gamla sajten. Är det något ni saknar får ni höra av
er till mig. Även intranätet kommer att se annorlunda ut men ni kommer att känna
igen upplägget. Det kommer att vara samma inloggningsuppgifter till intranätet som
tidigare.
När den nya hemsidan väl är på plats kommer det bli lite förändringar som jag
informerat om tidigare. Uppdateringar av de lokala sidorna kommer att hanteras här
på kansliet. Har ni ändringar, ny info som ska publiceras tar jag tacksamt emot det
via e-post carina.rejmus@demensforbundet.se
Rekrytering av förbundskonsulent
I dagarna påbörjar förbundet rekryteringsprocessen av en ny förbundskonsulent. I
första hand ska den nya konsulenten avlasta och så småningom ersätta Margareta
Svensson som under nästa år kommer att gå i pension. Vi kommer även att se över
behovet av att eventuellt ändra den fördelning av landet mellan konsulenterna som
nu gäller, och om behov finns så småningom rekrytera ytterligare en konsulent. Om
så blir fallet, återkommer vi med mer information.
Motion till kongressen 2018 om införande av länsförbund
Som vi tidigare berättat, kommer Göran Hägglund att vara utredare av frågan om
länsförbund. Vid första uppstartsmötet gjordes en tidsplan där målet är att ett beslut
ska kunna fattas vid nästa kongress, 2021. Som en del i tidplanen ingår en
remissrunda bland de lokala föreningarna. Denna kommer att pågå under perioden
maj till och med slutet av oktober. Vi återkommer förstås med mer information i takt
med att arbetet fortskrider.

Hälsningar
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