
Föreningsbrev 2021-01-22 

Hej alla föreningar, 

Nu verkar vi ha snö i stora delar av landet även om vår snö i skrivande stund håller på att 
regna bort. Vi går mot ljusare tider i alla fall vilket känns skönt. 

Nya rekryteringar till kansliet 

Två rekryteringar är påbörjade till kansliet. Den ena är en tjänst som ekonomiassistent, 
där vi söker en efterträdare till Elisabeth Berglund-Lindh som går i pension lite längre 
fram i vår. Den andra är en tjänst som kansliassistent då behovet finns att stötta upp 
kansliet med ytterligare en resurs. Bägge tjänsterna kommer att vara på deltid. I 
dagsläget vet vi inte när vi kan ha de nya personerna på plats då Coronapandemin 
fortfarande håller ett grepp om vårt land. 

Resultat av utredningen om central medlemshantering 

Vi har fått in totalt 96 svar. 59 föreningar har svarat nej och 37 föreningar har svarat att 
de vill att förbundet tar över medlemshanteringen. Förbundsstyrelsen har, efter att ha 
tagit del av resultatet, beslutat att det ska genomföras ett pilotprojekt med de 37 
föreningar som vill ha en central medlemshantering. Projektet kommer att genomföras 
av den nya kansliassistenten när denne väl är på plats.   

Sälja lotter via Folkspel 

Förbundet betalar idag en årlig medlemsavgift till Folkspel. Det innebär bland annat att 
ni föreningar har möjlighet att sälja Bingolotter och Sverigelotter där ni erhåller pengar 
för varje såld lott. För en Sverigelott till exempel kan ni få upp till 11 kr per såld lott.  

När allt börjar bli lite mer som vanligt, och ni kan återgå till era föreningsaktiviteter, kan 
detta vara ett sätt för er föreningar att dryga ut lite i föreningskassan, läs mer om hur det 
går till här.  

För att komma igång behöver ni börja med att göra en anmälan hos Folkspel, klicka här 
för att fylla i ett anmälningsformulär. Vid anmälan är det viktigt att ni anger att ni ingår i 
Demensförbundet.  

Annonsförslag 

Som Pär skrev i sitt senaste ordförandebrev så är annonsbidraget höjt till 2 500 x 2 i år. 
Ett bra sätt att använda det bidraget skulle kunna vara att marknadsföra er förening och 
försöka värva nya medlemmar. I föreningsguiden på intranätet finns tips på texter och 
annonser/pluggannonser. Ni hittar dem under flik 4, marknadsföring och massmedia, 
annonsförslag föreningar, eller genom att klicka här.  

Förbundets kampanjer i sociala medier 

För kännedom har förbundet under vinter/vår ett flertal digitala annonskampanjer som 
rullar på Facebook och på Instagram. Stöd Demensfonden, bli demensvän och bli 
medlem. Kampanjperioden löper fram till april till att börja med.    

https://produkter.folkspel.se/forening/kom-igang/
https://produkter.folkspel.se/forening/kom-igang/
https://produkter.folkspel.se/forening/borja-tjana-pengar/
https://produkter.folkspel.se/forening/borja-tjana-pengar/
https://www.demensforbundet.se/intranat/foreningsguiden/flik-4-marknadsforing-massmedia/
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Information från förbundskonsulenterna 

Margareta Svensson, förbundskonsulent för södra Sverige, hälsar att hon har nytt 
mobilnummer. Ni når henne nu på 072-14 54 091. 

Tele2:s mailtjänst stängs ner 

Den 1 februari kommer Tele2:s mailtjänst att stängas ner. Det innebär att ni kan få svårt 
att nå era medlemmar som har registrerat en sådan mailadress i arcMember. Ett förslag 
är att ni kontaktar de medlemmar detta gäller och ber om deras nya e-postadress. Ni kan 
göra en enkel sökning genom att gå in på individer/fler sökkriterier och under e-post 
söka på tele2.se i arcMember. Då kommer alla medlemmar upp som är registrerade med 
en tele2-mailadress. 

Hälsningar  
Carina Rejmus Cohen, kansliet 


