Sammanfattning av Demensförbundets styrelsemöte 2020-01-20
Uppföljning av föregående protokoll
Ungdomsläger för barn
Pär har sökt kontakt med Alzheimerfonden för att undersöka ett eventuellt
samarbete gällande deras årliga lägerverksamhet för barn till demenssjuk
förälder. Inget är överenskommet i dagsläget.
Socialstyrelsens kulturpengar för att motverka ensamhet bland äldre
Tidigare beslut att resterande anslag ska fördelas mellan föreningarna går inte
att genomföra då Socialstyrelsen kräver redovisning med kvitton, enligt de
föreskrifter som gäller.
Förslag till marknads- och kommunikationsplan
Reklam- och kommunikationsbyrån Bergström & Sund presenterade ett förslag på
marknads- och kommunikationsplan för 2020. Resultatet kommer att bli ett 12stegsprogram där samtliga, för oss relevanta och viktiga målgrupper, finns representerade.
Syftet med planen är att visa att en god demensomsorg och bra anhörigstöd kan spara pengar
åt kommuner, samtidigt förbättra demensvården och anhörigstödet. Styrelsen godkände
planen och gav Bergström & Sund i uppdrag att fortsätta arbetet.
Demensvän och Facebook
Anni informerade om att målet med 7.000 demensvänner och 12.000 följare på Facebook till
årsskiftet uppnåtts. Målet för 2020 är 10.000 demensvänner.
Ordförandekonferens under 2020 för nya föreningsordföranden
Förbundskonsulenterna har framfört önskemål om att förbundet ska bjuda in nya
föreningsordföranden en gång per år till kansliet. Syftet är att de ska få en bättre förståelse och
kännedom om förbundets verksamhet samt att träffa kanslipersonalen för att underlätta
framtida kontakter. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.
Kurs för valberedningen
Valberedningen kommer att erbjudas en kortare utbildning, handledd av Rune Nilsson
(författare till boken ”Ideell förening – bilda, styra och utveckla”). Rune och valberedningens
sammankallande Peter Almroth fortsätter diskussionerna.
Regelverk för Yngrenätverket
Christna Hansson redogjorde för situationen i Yngrenätverket, där det fram tills nu inte
funnits enhetliga regler för nätverken i de olika delarna i landet, samt redogjorde för ett förslag
till enhetligt regelverk. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, som bland annat innebär
att det inte kommer att finnas avlönade samtalsledare utan detta ska ske på ideell basis.
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Förbundskongress 2021
Hotell Hilton Slussen i Stockholm är bokad för förbundskongressen som arrangeras den 29 –
30 maj 2021.
Centralt administrerat medlemsregister
Ett förslag att hantering av medlemsregistrering och medlemsavgifter ska hanteras centralt
presenterades. Fördelarna är att registret lättare hålls aktuellt då det kan kopplas till PAR
(Postens adressregister), att medlemsavgiften blir enhetlig och att det underlättar
föreningarnas arbetsbelastning. Föreningarna ska fortsatt kunna hämta information ur
registret. Styrelsen beslutade att föreningarna skall tillfrågas via ett digitalt frågeformulär om
hur de ser på förändringen.
Information från IVO:s dialogmöte
Chris Olsson och Christina Hansson redogjorde för dialogmötet angående tillsyn och
tillståndsprövning i Kronoberg, Blekinge och Skåne och den undersökning de gjorde som
förberedande arbete inför mötet.
Nästa styrelsemöte
Tisdagen den 3 mars, 10:00, Långholmens hotell- och konferens.

Anni Reimers
Förbundssekreterare
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