Sammanfattning av Demensförbundets styrelsemöte 2020-12-15.
Mötet skedde via Zoom.

Närvarande:
Ordförande: Pär Rahmström
Närvarande ledamöter: Lars-Olof Wahlund, Carina Lindgren, Chris Olsson, Christina
Hansson, Ingveig Danielsen, Siv Bringetun
Anmält förhinder: Carina Frisk, Gunnilla Calais
Vid detta möte deltog representanter från valberedningen
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. Kognitiv svikt vid demenssjuk
Lars-Olof redogjorde för det remissvar som han författat för remissen personcentrerat och
sammanhållet vårdförlopp. Kognitiv svikt vid demenssjukdom. Generellt tycker Lars-Olof att
remissen är bra. Styrelsen beslutade att godkänna remissvaret.
Storlek på medlemsavgift från föreningar till förbund
Förslaget är att föreningarna betalar 20 kronor per medlem till förbundet för 2020. Styrelsen
styrkte förslaget om 20 kronor per medlem till förbundet 2020.
Avtal med arbetsgivarorganisation och Unionen
En anmälningsblankett är skickad till arbetsorganisationen Idea. När detta är påskrivet går vi
vidare med avtal med Unionen.
Annonsbidrag till föreningarna
Tidigare år har föreningar kunnat ansöka om annonsbidrag om 2 x 2.500 kronor. Föreslogs
att detta ska gälla även under 2021. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, att för 2021
erbjuda föreningarna 2 x 2.500 kronor i annonsbidrag.
Centralt administrerat medlemsregister
Totalt har 36 föreningar svarat ja på enkäten om ett centralt administrerat medlemsregister.
Eftersom det visat sig att detta inte är en kongressfråga, kan kansliet påbörja
projektplaneringen för att när en kansliassistent finns på plats påbörja det praktiska arbetet
med registret. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att starta med de 36 föreningarna
som svarat ja.
Övrigt
Rapport från Yngre nätverkets nätverksträff för södra och västra nätverket.
Chris redogjorde för träffarna som genomfördes i enlighet med FHM rekommendationer.
Följande frågor togs upp:
•
•
•
•

Frågor som vi tog med oss vad gäller för personkrets 2/ person med kognitiv svikt under 65
år, vad finns för rättigheter??
Hur bedömer man hjälpbehovet? Vad står i riktlinjerna för beslut?
Ska LSS-stöd upphöra då personen får plats på SOL-Boende, när det
finns inte LSS-boende för de med kognitiv svikt som är under 65 år att erbjuda.
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•
•

Har man som person rätt att söka ett boende för personer under 65år över
hela landet?
Chris har även förmedlat 5 personer som vill delta i en forskningsstudie ”närstående
upplevelser av konfessioner vid tidig debuterande demenssjukdom”. Chris frågade om Pär
kan bistå med information till gruppen. Chris skickar frågeställningarna till Pär som författar
ett svar.
Socialdepartementets förfrågan om förbundet har en representant att delta i utredningen
”god munhälsa vid demenssjukdom”
Frågan som diskuterade var, vem som skulle vara lämplig för uppdraget. Lars-Olof Wahlund
tar på sig uppdraget.
Carinas intervju med myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Bilaga i styrelsemappen)
Carina L har deltagit i en intervju med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som har ett
regeringsuppdrag att stärka patientlagen. Mer info finns i styrelsemappen för dagens
styrelsemöte.
Byte av namn av Facebook-forum
Diskuterades hur vi ska få forumet att byta namn och inte använda vårt varumärke.
Förbundet har upprepade gånger påpekat att förbundet inte har möjlighet att administrera
forumet. Vi är dessutom borttagna som administratörer. Carinas sista meddelande till Lena
Mannerhoff är att deras deadline är årsskiftet. Om ingen ändring skett då kommer förbundet
gå vidare och hävda varumärkestillstånd. Styrelsen beslutade att hålla fast vid tidplanen.
Styrelsemöten första halvåret 2021.
Tisdagen den 19 januari
Tisdagen den 2 mars
Tisdagen den 13 april
Tisdagen den 1 juni

Anni Reimers
Förbundssekreterare
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