Sammanfattning av Demensförbundets styrelsemöte 2019-11-17
Utredning av länsförbund
Anni Reimers, Carina Lindegren, Pär Rahmström, Margareta Svensson och Anette Svensson
har haft ett första planeringsmöte med Göran Hägglund för att dra upp riktlinjer och
bestämma tidsplan för Görans utredningsarbete.
Datum för kongress 2021
Kongressen kommer att hållas på Hilton Slussen, lördagen den 29 maj till söndagen den 30
maj. Dagarna ändras från fredag – lördag för att underlätta för förvärvsarbetande
representanter att delta. Vi kommer att tillfråga Gunnar Ljungholm och Lars-Olof Petterson,
som var ordförande och vice ordförande vid kongressen 2018 om att även leda kongressen
2021.
Utvärdering av föreningskonferenserna
Båda utvärderingarna var distribuerade till styrelsen innan mötet. Sammantaget kunde
konstateras att omdömet på konferenserna som helhet var mycket positivt. I genomsnitt fick
samtliga områden, till exempel talare och mötesadministration, 4-5 poäng, där 5 var högsta
möjliga.
Förändring i bemanning/arbetsuppgifter på förbundskansliet
Styrelsen diskuterade förändrad arbets- och ansvarsfördelning på kansliet. Detta innebär att
Anni Reimers tar över ansvaret för kansliet som kanslichef, förutom rollen som
förbundssekreterare. Syftet är dels att minska Pärs arbetsbelastning, dels att han även ska få
tid att representera förbundet i externa sammanhang.
Åke, inhyrd från Veterankraft, kommer att hantera pack och utskicka av material på kansliet.
På sikt kommer han även hantera nya medlemsansökningar. Catharina Montgomery kommer
att övergå till att arbeta på tim- projektbasis. Elisabeth Jerner, Demensfonden, går i pension
den 1 maj och en junior markandsassisten kommer att anställas under året om behovet
kvarstår efter ovanstående förändringar. Fonden kommer att hanteras av Carina Glebenius
med hjälp av ett externt företag, Responda, när belastningen på fondtelefonen är stor.
Elisabeth Berglund-Lindh kommer att gå i pension i samband med kongressen 2021 och en
ersättare ska rekryteras.
Bokmässan
Styrelsen beslutade att förbundet inte ska ställa ut på Bokmässan under 2020. Istället ska
andra mässor/konferenser med en mer målgruppsanpassad profil sökas.
Lundagårdsgrupperna och Yngrenätverket i Stockholm
Förbundet kommer inte att finansiera Lundagårdsgrupperna efter årsskiftet 2020 och inte
heller upplåta kansliets lokaler för grupperna. Styrelsen beslutade även att Lotta Olofsson
ombeds medverka styrelsemötet den 16 december för att redogöra för projektet ”motverka
äldres ensamhet (finansierat av Socialstyrelsen) samt arbetet med att genomföra utbildning av
samtalsledare i landet. Yngrenätverket ska finansieras i nivå med övriga nätverk i landet, vilket
betyder cirka 25.000 kronor per år.
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Ansökan om bidrag från Kalix demensförening
Kalix demensförening har ansökt om ekonomiskt bidrag om 5.000 kronor. I enlighet med
tidigare förfrågningar från föreningar, beslutade styrelsen att det inte är möjligt att stötta en
förening utan att ge samtliga föreningar samma möjlighet. Det skulle bli alltför kostsamt.
Nästa styrelsemöte
Måndagen den 16 december, 10:00, Långholmens hotell- och konferens.

Anni Reimers
Förbundssekreterare
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