
Föreningsbrev 2020-11-25 

Hej alla föreningar, 

Coronaviruset härjar fortfarande samtidigt som vi har en mörk årstid att ta oss igenom. 
Det kan kännas tungt just nu men vi får försöka blicka framåt och tänka att allt kommer 
bli bättre. Ett, eller rentav flera, vaccin verkar vara på gång och senare i december vänder 
vi mot ljusare tider. 

Årsmöten i föreningarna 

Med den pandemi som vi lever i, är det flera föreningar som inte har kunnat genomföra 
sitt årsmöte för 2020. Vi går snart över i 2021 och ännu ett årsmöte ska hållas. Vi har 
med hjälp av expertis fått besked att båda årsmötena, 2020 och 2021, kan skjutas på 
framtiden och hållas vid ett och samma tillfälle.  

Det är dock av yttersta vikt att årsmötena separeras och att föredragningslistan följs så 
som den regleras i stadgarna för lokalförening. Det betyder att årsmötet för 2020 måste 
avslutas helt och hållet innan årsmötet för 2021 kan öppnas, även det enligt 
föredragningslistan i stadgarna. Nytt sista datum är den 30 juni, vilket styrs av att vi 
planerar att hålla kongress i november. Kontakta Carina Lindegren om ni har några 
funderingar carina.lindegren@demensforbundet.se, 070-566 25 52. 

OBS! Förbundsavgiften måste dock fortfarande vara förbundet tillhanda senast den 31 
mars 2021. 

Motioner till kongressen 

Eftersom kongressen skjutits fram till preliminärt den 13-14 november 2021, flyttar vi 
även fram sista datum för föreningarna att inkomma med motioner till den 30 juni. 

Länsförbund 

Då många föreningar vill diskutera utredningen om länsförbund tillsammans, vilket i 
nuläget är i stort sett omöjligt för många, har vi flyttat fram även detta. Sista dag för att 
komma in med remissvar är den 30 juni. 

Demensforum 

Nu är Demensforum nr. 4 på väg till er och alla medlemmar. Vi har även spikat en 
utgivningsplan för 2021 som ser ut enligt följande: 

Nr. 1 materialdag 3/2, utgivning 25/2 Nr. 2 materialdag 14/4, utgivning 6/5 
Nr. 3 materialdag 18/8, utgivning 9/9 Nr. 4 materialdag 10/11, utgivning 2/12 

Olycksfallsförsäkring Trygg-Hansa 

Vi vill påminna om att förbundet har en olycksfallsförsäkring tecknad med Trygg-Hansa 
som även innefattar samtliga medlemmar. Försäkringen gäller vid föreningsaktiviteter 
och under resa till och från sådana. Det kan ni ha med vid medlemsvärvning när ni listar 
det man får ta del av som medlem. Kontakta kansliet om ni har frågor om försäkringen. 

Hälsningar Carina Rejmus Cohen 
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