
Föreningsbrev 2020-01-31 

 

Hej alla föreningar, 

Hoppas ni har haft det bra så här långt in på det nya året. Vi har fortfarande inte fått 
någon snö här hos oss. Undrar om vi kommer att få en helt snöfri vinter i år, det 
verkar nästan så. 

Förbundsavgift och ekonomisk redovisning 

Ytterligare ett år har gått och det är återigen dags att betala in förbundsavgiften som 
är 40 kr per medlem/familjemedlem enligt medlemsantalet 2019-12-31. Avgiften 
betalas in senast den 31 mars till plusgiro 25 92 53-3 eller bankgiro 5502-8849. 
Ange vilken förening det gäller och antal medlemmar. 

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och medlemsförteckning med 
adressuppgifter skickas till oss signerat efter föreningens årsmöte, dock senast den 31 
mars. Har ni några funderar, kontakta Elisabeth Berglund-Lindh här på kansliet.  

I år lägger vi ännu mer kraft på att stötta er föreningar 

Under 2020 kommer vi lägga ännu mer kraft på att stötta våra föreningar att 
utvecklas och växa, och bli fler. Vi kommer bland annat sammanställa en skrift med   
värdefulla tips och erfarenheter från föreningar i hela landet. Har du något eget 
exempel på lyckade aktiviteter så vill vi gärna att du hör av dig till oss och berättar. 
Det kan till exempel handla om medlemsvård, värva nya medlemmar, synas på 
sociala medier och i lokaltidningen eller kontakter med lokala politiker, beslutsfattare 
och representanter för vården och omsorgen. Hör av dig till mig, gärna via e-post 
carina.rejmus@demensforbundet.se 

Uppskattad bok finns nu som ljudbok 

Nu finns möjlighet att lyssna på ”En bok för dig med demenssjukdom” kapitelvis via 
Svenskt Demenscentrums hemsida. Boken vänder sig till personer som fått en 
demensdiagnos och ger konkreta tips och råd hur man kan övervinna svårigheter i 
vardagen.  
Läs mer och lyssna på boken här >>  

Årlig träff för nya föreningsordföranden 

Förbundsstyrelsen har, efter önskemål från förbundskonsulenterna, beslutat att 
föreningsordföranden som är nya på sina poster, årligen kommer att bjudas in till en 
dag på kansliet. Detaljerna är ännu inte klara så vi återkommer med mer 
information. 

Stipendieutdelning Demensfonden 

Årets stipendieutdelning närmar sig och i år har vi höjt det totala beloppet till 8 
miljoner kronor. Förra året delade vi ut 6 miljoner kronor i forskningsstipendier. 

Allt gott så länge. Carina Rejmus Cohen, kansliet 
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