Föreningsbrev 2020-09-30

Hej alla föreningar,
Nu börjar hösten göra sig påmind här hos oss och i skrivande stund är det gråmulet
utanför mitt fönster. Hösten är ändå härlig förutom mörkret som smyger sig på.
Förbundet har tagit fram två nya handledningar
Förbundet har arbetat fram två handledningar som ersätter det tidigare materialet ”Alla
kan surfa”. Den ena är ”Umgås digitalt” och den andra ”Handla mat och mediciner
digitalt”. Båda är högst aktuella nu i och med Coronapandemin. Dessa är inte
självinstruerande utan tänkt att användas av en handledare som kan ge instruktioner
steg för steg. Vill du veta mer om materialet och hur det kan användas går det bra att
kontakta Lotta Olofsson på förbundet, lotta.olofsson@demensforbundet.se,
tel. 076-825 35 80. Materialet kan ni ladda ner här >>
Besök på äldreboenden
På gårdagens myndighetsgemensamma pressträff var det stort fokus på äldreboenden
och hur besök ska gå till när besöksförbudet hävs den 1 oktober.
Se pressträffen här >>
Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer till verksamheter och anhöriga
om hur man kan förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden.
Läs rekommendationerna här >>
Information från valberedningen
Nomineringar till Demensförbundets styrelse fortsätter till och med den 30 november.
Valberedningen efterfrågar nomineringar till revisorer och revisorssuppleanter.
Kontaktuppgifter till valberedningen hittar ni här >>
Bemanning på kansliet
Med anledning av att smittspridningen nu ökar i Stockholm kommer vi att ha fortsatt
minimibemanning på kansliet under hösten.
Beställningar via e-post
I de fall ni skickar era materialbeställningar via e-post vill vi be er att skicka till kansliets
gemensamma adress rdr@demensforbundet.se Den inkorgen har flera av oss på kansliet
åtkomst till vilket underlättar vår hantering av beställningarna.
Ny bok i sortimentet
Vi har tagit in en ny bok i sortimentet. Den heter ”Innan man vet” och är en gripande
berättelse om Elisabets man Mats som drabbades av ALS och frontallobsdemens. Boken
kommer vi att skicka ut som referensexemplar till er föreningar när vi får dem till
kansliet.
Hälsningar
Carina Rejmus Cohen

