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Vår i söder och vinter i norr
Våren är i antågande i söder, där blåsipporna nu blommar för fullt. Riktigt så är det inte i
norra änden av vårt land, där snön fortfarande ligger djup. För oss här nere har det varit en
konstig vinter – bara några dagars snö, eller snarare blask, i övrigt mörkt blött och rätt trist.
Det är inte utan att man blir avundsjuk när man ser de härliga och ofta soliga dagarna
norröver.
Här på kansliet pågår en mängd aktiviteter. En av de större är planeringen av det årliga
nordiska mötet som i år arrangeras av oss. Ett femtiotal personer från våra
”systerorganisationer runt om i Norden kommer att delta. Det är med stor glädje som
drottning Silvia har tackat ja till att medverka. Därutöver kommer flera bra talare att vara
med. Vi hoppas även att socialminister Lena Hallengren kommer att tacka ja till att komma.
Temat för konferensen är Ett demensvänligt samhälle och hur våra länder efterlever de
mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och syftet med konferensen
är att lära av varandra, utbyta erfarenheter och att tillsammans ta del av det senaste inom
demensforskningen. Även ett studiebesök på Silviahemmet är inbokat. Eftersom drottningen
medverkar kommer vi även att bjuda in lämplig media samt göra ett pressmeddelande som
förhoppningsvis kan skapa uppmärksamhet för oss.
Nu har ansökningstiden för stipendier löpt ut. Totalt inkom 112 ansökningar till ett totalt
värde av cirka 39 miljoner. Styrelsen har beslutat att höja beloppet utdelningsbeloppet, från 6
miljoner i fjol till 8 miljoner i år. Vi har även ändrat något på reglerna. Till exempel kan ett
projekt som vetenskapliga råder anser lovande erhålla finansiering i upp till tre år. I år
kommer vi särskilt att premiera forskning om Lewy Body-demens och frontallobsdemens.
Därmed inte sagt att andra lovande projekt kommer att ses förbi. Vetenskapliga rådet
sammanträder den 15 april.
Vill också påminna om att Demensförbundet har tecknat en olycksfallsförsäkring i TryggHansa, som även innefattar samtliga medlemmar. Försäkringen gäller vid
föreningsaktiviteter och under resa till och från sådana. Försäkringen kan alltså i övrigt inte
ersätta en privat olycksfallsförsäkring. För frågor är du välkommen att kontakta Elisabeth
Berglund-Lindh här på kansliet.
En liten påminnelse till er föreningar som ännu inte betalat in förbundsavgiften. I detta brev
bifogas ett inbetalningskort, plusgiro 25 92 53-3. Vill ni hellre betala via bankgiro går det
också bra BG: 5502-8849. Observera att förbundsavgiften även detta år är 40 kr/medlem,
familjemedlem enligt medlemsantalet 2019-12-31. Avgiften ser vi att ni betalar in senast
den 31 mars. Märk betalningen med din förenings namn och antal medlemmar.
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