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Viktig information angående den planerade 
förbundskongressen i maj 2021 
 
 
Då pandemin fortfarande rasar och tyvärr även ser ut att eskalera, har 
förbundsstyrelsen den 3 november beslutat att skjuta fram kongressen, som var 
planerad till i maj 2021. Nytt preliminärt datum är den 13 – 14 november 2021 i 
Stockholm. 
 
Styrelsen har noggrant gått igenom alternativ till att skjuta på datumen, men funnit att det 
inte finns några bra alternativ. Bland annat har man undersökt möjligheterna till en digital 
kongress, poströstning och även att hålla fast vid maj som planerat.  
 
Varför detta beslut och vilka var alternativen? 
Att hålla fast vid planerat datum i maj skulle innebära en stor ekonomisk förlust om 
kongressen inte kan genomföras. Det finns också en stor risk att om pandemin fortsätter så 
är det alltför riskabelt att resa och umgås för att ombuden skulle komma. En digital kongress 
har undersökts noga och erfarenheter inhämtats från andra organisationer som valt detta 
alternativ. Alla har bestämt avrått från detta då det finns en överhängande risk att tekniken 
fallerar och det krävs även att samtliga deltagare har en dator av nyare slag. Poströstning är 
heller inte att föredra, då det skulle innebära en risk att föreningar inte nåtts av 
informationen och att besluten därmed blir ogiltiga. Det skulle även betyda ett mycket stor 
administrativt arbete. 
 
Vad händer nu? 
I praktiken innebär detta att nuvarande styrelse fortsätter sitt arbete fram till dess en 
kongress kan hållas. 
 
Vid frågor kontakta förbundssekreterare Anni Reimers, anni.reimers@demensforbundet.se 
eller telefon 08-658 99 21. 
 
 
Information från valberedningen 
Valberedningen har meddelat att nomineringstiden flyttas fram till 31 maj 2021. Vid frågor 
kontakta sammankallande Birgitta Fernström, birfernstrom@telia.com 
 
 
 
Pär Rahmström 
Förbundsordförande 
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