Verksamheten
2019

Årsmöte
16 juni 2020

Innehåller:
Verksamhetsberättelse och Årsredovisning
Budget och Verksamhetsplan samt dagordning för årsmötet

Dagordning
Vid
Demensföreningen Stockholms Årsmöte
Tisdagen den 16 juni kl 13.00
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41,1 trappa upp, Sandlersalen
1.
2.
3.
4.
5.

Årsmötets öppnande
Fastställande av dagordning
Antalet röstberättigade fastställs
Har årsmötet kallats enligt stadgarna
Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande för mötet, samt ersättare
b) Sekreterare för mötet
c) Två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Behandling och fastställande av verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Genomgång och beslut om verksamhetsplan och budget för 2020
9. Beslut om medlemsavgift
10.Beslut om kostnadsersättning till styrelsen och övriga funktionärer
11.Motioner
12.Beslut om antalet styrelseledamöter
13.Beslut om antal suppleanter
14.Val av ordförande
15.Val av styrelseledamöter och suppleanter
16.Val av revisorer och ersättare
17.Val av valberedning
18.Övriga frågor
19.Årsmötet avslutas

Styrelse:
Siv Bringetun

Ordförande

Karin Hanqvist

V. ordförande

Lillemor Hedenström

Kassör/medlemsansvarig

Marita Allerhed

Ledamot

Anneli Ljungquist

Ledamot

Gun Gustafsson

Ledamot/sekreterare

Anna Falberg

Suppleant

Pia Bäck

Suppleant

Revisorer:
Pär Rahmström
Elisabet Lindh-Berglund, suppleant
Valberedning:
Doris Tjärnsved
Hjördis Nelson
Lill Carlsson ansvarar för föreningens bokföring under timanställning.

Medlemsantal:
Den 31 december 2019 hade föreningen 827 medlemmar, varav 180 män. 470 av
medlemmarna är boende i Stockholms kommun, och resterande i våra
kranskommuner.
Årsmöte:
Onsdagen den 20 mars hölls årsmöte i Träfflokalen Baltzar, Bolinders plan 1.
28 medlemmar deltog.
Deltagarna bjöds efter årsmötesförhandlingarna på varm soppa och bröd, kaffe och
kaka samt underhållning av författaren Johan Rapp, som föreläste om vanlig
tankspriddhet.

Styrelsemöten:
Styrelsen har under året haft 9 styrelsemöten och en planeringsdag samt jullunch för
styrelse, valberedning och ledare för projektet. Konstituerande möte ägde rum den
20 mars direkt efter årsmötet.

Styrelsen:
Vi arbetar för att sprida kunskap om kognitiva sjukdomar genom föreläsningar,
information, anhöriggrupper, telefon- och mailkontakter, möten med politiker mm
samt att vi själva lär oss genom att delta i konferenser och träffar i ämnet.
Karin, Marita och Anneli deltog i konferensen om demenssjukdom & kognitiv svikt
den 5-6 februari.
Siv och Gun deltog i Demensförbundets Nätverksträff den 30 mars.
Siv och Gun deltog i Seniorträff med temat ”Framtidens hälsoteknik – var med och
påverka”.
På Demensförbundets konferensdagar 6-7 september deltog Anneli och Lillemor från
styrelsen, Siv från Förbundsstyrelsen och Gun från Förbundets valberedning.
21 september deltog Siv, Anneli, Marita, Lillemor och Gun på Alzheimerdagens
föreläsningar på Clarion Hotell vid Skanstull.
Därefter samma dag fortsatte Marita och Anneli till Apoteket Hjärtat vid Hornstull för
att informera kunder om hur det är att ha en kognitiv sjukdom och att sprida kunskap
om Demensvän. Detta skedde i samverkan med Demensförbundet.
Marita och Anneli deltog i Stockholms Läns Demensdag den 10 oktober.
17 och 18 oktober deltog Gun i Förbundets monter på Äldreomsorgsdagarna.
Karin, Siv och Hannele träffade Anita Kronholm från Äldreförvaltningen inför ansökan
om bidrag för vår verksamhet.
Vårt styrelsemöte den 4 november inleddes med att vi träffade äldreborgarrådet Eric
Slottner och borgarrådssekreterare Mejke Runström för ett samtal om vårt uppdrag.
Det blev ett positivt samtal, som säkert ledde till förståelse för vår verksamhet.
Styrelsen har under året planerat och genomfört Projektet: ”Tidigt stöd för
personer med kognitiv sjukdomsdiagnos”. Siv har varit ansvarig för projektet och
också deltagit. Projektet är nu avslutat och kommer att utvärderas under våren 2020.
Vi har också beslutat att samtalsgrupperna fortsätter under våren 2020.

Styrelsen har under hösten haft handledning för arbetet med anhöriggrupperna för att
kunna dela erfarenheter med varandra och för vår egen utveckling. Handledningen
fortsätter under våren 2020.

Lokalen:
Lokalen är öppen för besök och telefonsamtal varje vardag mellan kl. 10.30 och
12.30. Vi har haft flera spontana besök men även bokade möten med anhöriga som
önskar stöd och få möjlighet att berätta om sin situation. Vi har haft 300 telefonsamtal
och lika många e-post-kontakter från medlemmar under året.
Allt fler medlemmar använder e-post för frågor och olika anmälningar, även kurser
och förfrågningar från myndigheter kommer via e-post. Det innebär att arbetet kräver
mer datorvana än tidigare.
Styrelsen fördelar arbetet efter ett schema.

Anhöriggrupper:
Vi har haft 7 anhöriggrupper under året, tre på våren och 4 under hösten, där
anhöriga kunnat dela med sig av sina erfarenheter och stöttat varandra. Dessa träffar
är mycket uppskattade och en eller två styrelsemedlemmar har deltagit i varje grupp.
Ansökningarna för att få vara med i en anhöriggrupp ökar.

Föreläsningar:
Våra föreläsningar på ABF-huset på Sveavägen, 4 på våren och 4 på hösten med
kvalificerade föreläsare är mycket uppskattade och välbesökta. Vår annonsering i
dagspressen har gjort att även icke medlemmar deltar. Några av dem tecknar också
medlemskap.
Såväl anhöriga/närstående till demenssjuka som personal inom vården deltar i våra
föreläsningar, som utgör en viktig kunskapsbank och rönt stort beröm från
besökarna. Som medlem ingår föreläsningen i medlemsavgiften. Icke medlem betalar
100 kr/gång. Vi har 50-80 deltagare i snitt på våra föreläsningar.

Medlemsmöten/utflykter:
Den 19 maj deltog 13 medlemmar i vår stadspromenad i Kungsträdgården. Det blev
en lyckad promenad trots dåligt väder.

Julresan till Steninge Gårds julmarknad genomfördes den 4 december med buss från
Bolindersplan och tillbaka. 22 medlemmar deltog. Priset var 300 kronor för resa,
inträde och lunch.

Slutord:
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till engagerade medlemmar för nedlagt ideellt arbete,
samt till alla, som med generösa bidrag och ekonomiskt stöd eller på annat sätt,
bidragit till Demensföreningens verksamhet under 2019.

Siv Bringetun

Karin Hanqvist

Marita Allerhed

Anneli Ljungquist

Lillemor Hedenström

Gun Gustafsson

