Föreningsbrev 2020-04-16

Hej alla föreningar,
Vi hoppas ni har haft en fin påsk och att ni tar hand om er i dessa märkliga tider.
Mycket har stannat upp och flyttats fram, både för förbundet och er föreningar, och vi
vet inte riktigt när allt återgår till det normala.
På kansliet arbetar vi fortfarande hemifrån i den mån vi kan för att undvika
coronasmittan. Detta kommer vi att göra tills vidare så vi ber er ha fortsatt
överseende med att era materialbeställningar kommer att ha längre leveranstider.
Framflyttade årsmöten
Även om ni inte haft möjlighet att ha era årsmöten får ni gärna skicka in er
verksamhetsberättelse (med antal medlemmar per den 31/12-2019) samt resultatoch balansräkning till förbundet. Det skulle underlätta för oss i den vidare
hanteringen. Sedan kan ni komplettera med signerad verksamhetsberättelse,
protokoll och styrelseuppgifter när ni haft möjlighet att genomföra era möten.
Kontakta Elisabeth Berglund-Lindh om ni har några frågor,
elisabeth@demensforbundet.se 08-658 99 25.
Ny bok, Emilio och glömskan
Vi har tagit in en ny bok i vårt sortiment. Den heter Emilio och glömskan och är en
prisad serieroman skriven av den spanske författaren Paco Roca, nu utgiven på
svenska. Det är en fin och annorlunda berättelse om en Alzheimersjuk man som
flyttar in på ett boende. Boken kan ni beställa från kansliet för 120 kr.
Nordiska mötet inställt
Det nordiska mötet som förbundet skulle arrangera i Stockholm i juni är inställt. I
dagsläget vet vi inte när det mötet kommer att kunna genomföras.
Rekrytering av två nya förbundskonsulenter
Förbundet har avslutat rekryteringen av förbundskonsulenter och kommer att
anställa två stycken. Maria Hörlin börjar den 1 maj och Anki Hörnlund den 1
september. Hur fördelningen av föreningar mellan förbundskonsulenterna ska se ut
är inte klart i dagsläget, så vi ber att få återkomma om detta.
Vårhälsningar från
Carina Rejmus Cohen

