
Föreningsbrev 2021-02-25 

Hej alla föreningar, 

Hoppas allt är bra med er och att ni håller i och håller ut ett tag till. Jag tror eventuellt vi 
kan börja ana våren här hos oss. Hoppas det är så, för det skulle verkligen kännas fint 
med lite vårlikt fågelkvitter och sol som värmer. 

Viktiga datum 2021 

Här kommer en påminnelse om några viktiga datum under året: 

31 mars – förbundsavgift förbundet tillhanda (20 kr/medlem). 
30 juni – sista dag för årsmöte i föreningen, remissvar länsförbund, motioner till 
kongressen. 
13-14 november – förbundskongress (preliminärt). 

Folkhälsomyndigheten informerar om vaccination mot covid-19 

Vi har fått information från Folkhälsomyndigheten att sprida inom organisationen. Det 
är dels lite allmän information samt en beskrivning över vad man bör tänka på före 
vaccinationen, hur den går till samt vad som händer efter vaccinationen. Jag bifogar båda 
dokumenten i detta mail. 

Demensfondens stipendieutdelning 2021 

I år har det kommit in 113 stipendieansökningar till ett totalt värde av cirka 35 miljoner. 
Demensfonden kommer att dela ut 8 miljoner. Vetenskapliga rådet har möte den 9 april, 
därefter tar förbundsstyrelsen det formella beslutet vilka som ska få forskningsstipendium 
den 13 april. 

Enkel fullmakt då medlem inte kan närvara vid årsmöte 

Det har framkommit önskemål om en fullmakt som ni föreningar kan använda vid era 
årsmöten, då en medlem inte har möjlighet att närvara. Förbundet har tagit fram en 
enkel mall för detta ändamål, en ifyllbar pdf som ni hittar i föreningsguiden, flik 7 på 
intranätet. Klicka här för att komma direkt till intranätsidan för nedladdning>> 

Demensforum på väg 

Nu är årets första utgåva av Demensforum på väg ut till er och alla medlemmar. Nästa 
nummer beräknas komma ut i början av maj. Vill ni berätta något om er förening i en 
föreningstext behöver jag få in det senast den 14 april till det numret. 

  

https://www.demensforbundet.se/intranat/foreningsguiden/flik-7-stodarbete-for-medlemmar/
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Nya anställningar till kansliet 

Kansliet kommer att få två nya medarbetare. Annelie Gustafsson, ekonom, som kommer att 
ersätta Elisabeth Berglund-Lindh vid hennes pensionsavgång i slutet av maj samt Catharina 
MacGregor som kommer att förstärka kansliet som kansliassistent. Båda börjar den 15 mars 
och vi kommer naturligtvis presentera dem närmare vad det lider. 

Ögonblick att minnas – film för levande samtal 

Vi har tidigare skrivit om projektet ”Ögonblick att minnas”, ett samtalsprojekt som riktar 
sig till personer med demenssjukdom. Det innehåller filmer med handledningar för det 
efterföljande samtalet och förbundet har varit delaktiga i projektet. På denna sida finns 
mer information >> Här går det att titta på filmerna, ladda ner handledningar eller 
beställa materialet på DVD. 

Hälsningar  
Carina Rejmus Cohen, kansliet 

http://www.mantarayimpact.se/article/16/ogonblick-att-minnas-film-for-levande-samtal
http://www.mantarayimpact.se/article/16/ogonblick-att-minnas-film-for-levande-samtal

