Föreningsbrev 2020-05-29

Hej alla föreningar,
Nu verkar sommaren vara på intågande här hos oss vilket känns extra befriande i år. På
kansliet jobbar vi på som vi har gjort sedan i mars vilket innebär att det är fortsatt
begränsad bemanning på kontoret och att vi nås på våra direktnummer.
Årsmöten utomhus i sommar
Förbundsstyrelsen vill uppmana er föreningar som inte haft möjlighet att genomföra era
årsmöten att passa på under sommaren. När det nu förhoppningsvis börjar bli lite
varmare skulle mötena kunna hållas utomhus och då givetvis på behörigt avstånd från
varandra. Det ligger också fortfarande ett förbud mot sammankomster med fler än 50
personer vilket är bra att ha i åtanke. Årsmöteshandlingar behöver vara kansliet tillhanda
senast den 31 augusti. Har ni några frågor går det bra att kontakta Elisabeth
Berglund-Lind här på kansliet elisabeth@demensforbundet.se 08-658 99 25.
Stipendieutdelning Demensfonden
Årets stipendieutdelning ägde rum den 15 april. I år var det särskilt fokus på
frontallobsdemens och Lewykroppsdemens, men även annan lovande forskning kring
andra demenssjukdomar och omvårdnadsforskning har beviljats medel. Totalt inkom 112
ansökningar och av dessa har 72 beviljats anslag. Det var en tydlig ökning av ansökningar
inom de prioriterade områdena. Vetenskapliga rådet, bestående av Ingvar Karlsson,
docent, överläkare, Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad samt Yngve Gustafson,
professor i geriatrik uttryckte att de ansåg att de flesta ansökningarna höll en hög kvalité.
Förändringar på kansliet
Elisabeth Jerner, en av medarbetarna på Demensfonden, gick i pension i början av maj.
Hon kommer dock att fortsätta arbeta en dag i veckan på kansliet och kommer då att
hjälpa förbundet med diverse kontorsgöromål, skicka materialbeställningar med mera.
Förändringar i valberedningen
Som ett komplement till informationen om valberedningen som gick ut från Pär
Rahmström tidigare i veckan så är Birgitta Fernström nu vald som ny sammankallande.
Kontaktuppgifter till valberedningen hittar ni här >>
Ny mötesplats på nätet
Vi vill tipsa om en ny mötesplats på nätet. Den heter resursrike.se där tanken är att
människor, trots corona kan få mötas, hoppas, glädjas och sjunga. Initiativtagaren är
Jannika Häggström som de flesta av er säkert känner igen genom hennes musik och som
författare till boken ”Som får ditt hjärta att sjunga”.
Hälsningar och ta hand om er!
Carina Rejmus Cohen

