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Hej alla föreningar, 

Vi vill påminna om att sista dag för årsmöte i föreningen är den 30 juni och att kallelse 
behöver gå ut senast 4 veckor innan mötet. Detta har med förbundets redovisning att 
göra. 

Information från styrelsen 

Sammandrag av styrelseprotokoll 
Styrelsen har diskuterat en motion som inkommit från Bodens demensförening 
angående sammandrag av förbundets styrelseprotokoll som publicerats på intranätet. 
Styrelsen anser att protokollen enbart är ett internt arbetsdokument. All information 
som är viktig för föreningarna att ta del av kommer nu att kommuniceras via 
föreningsbrevet och intranätet.  

Det beslutades även att ordförandebrevet, som skickas ut i samband med Demensforum, 
kommer att upphöra. Att koncentrera den interna informationen till föreningsbreven och 
intranätet kommer underlätta för er att hålla er uppdaterade på viktig information. 
”Ordföranden har ordet” i Demensforum kommer att fortsätta publiceras. 

Föreningsbreven kommer att skickas ut efter varje styrelsemöte med rubriken 
”Information från styrelsen”. Bodens motion kommer att behandlas vid 
förbundskongressen. 

Statusrapport från föreningarna 
Vid styrelsemötet den 13 april framfördes önskemål om att få rapport om hur våra 
föreningar mår. Det för att styrelsen ska kunna ge stöd om så behövs. Styrelsen har 
därför bett förbundskonsulenterna att kontakta de föreningar som de eventuellt inte 
nyligen har haft kontakt med för att hämta in information. Det kan till exempel vara om 
föreningen tappat medlemmar under det senaste året, är det någon särskild hjälp ni villa 
ha, kommer ni kunna ha årsmötet till den 30 juni, vilka föreningar som är digitala med 
tanke på nätverksträffar etc. Förbundskonsulenterna kommer att redovisa resultaten vid 
styrelsemötet den 1 juni. 

Bidrag till aktiviteter under Alzheimerdagen 
Styrelsen beslutade att 20 kronor per medlem och förening kommer att beviljas inför 
aktiviteter som genomförs under Alzheimerdagen 2021. Ersättning fås i efterhand mot 
redovisning med kvitton. Redovisningen skickas till förbundets kansli. 

Central hantering av medlemsregistret arcMember 
Till er föreningar som har sagt ja till att förbundet tar över medlemshanteringen: Status 
just nu är att ärendet ligger hos Westarc och banken för att få till de uppdateringar och 
ändringar som måste till i arcMember. När det är på plats kommer Catharina att påbörja 
arbetet med Sala och Hörby för att sedan successivt fortsätta med övriga föreningar. 

Ny blankett för att rekvirera jubileumspengar 
Nu finns en ny blankett framtagen som ni kan använda när ni vill rekvirera 
jubileumspengar från förbundet. Ni hittar den på intranätet i föreningsguiden flik 6, 
blanketter, listor.  

 

https://www.demensforbundet.se/intranat/foreningsguiden/flik-6-blanketter-och-listor/
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Information från förbundskonsulenterna 
I förra föreningsbrevet skrev vi kort om den nya inspirationsboken som är på gång till er 
föreningar. Har din förening några goda exempel som ni vill dela med er av i boken? Det 
kan handla om att hitta och rekrytera styrelseledamöter, lyckad samverkan mellan din 
förening och övriga aktörer i kommunen osv. Hör i så fall av er omgående till Anette 072-
546 04 22 eller Margareta Svensson 072-145 40 91. 

Vill ni medverka i en arbetsgrupp och spåna idéer inför Alzheimerdagen den 21 
september? Kontakta Maggan och/eller Anette som kan sätta upp ett möte i Teams för er 
föreningar som är intresserade.  

Tips på digitala föreläsningar 
Vill ni ha lite tips på digitala föreläsningar inom demensområdet finns det nu några 
länkar på intranätet, tips till föreningarna. Har ni tips på andra föreläsningar jag kan 
lägga upp får ni gärna höra av er. Jag kommer att uppdatera sidan efter hand. 

Hälsningar och ha en riktigt fin valborg. 

Carina Rejmus Cohen, kansliet 

https://www.demensforbundet.se/intranat/tips-till-foreningsaktiviteter/digitala-forelasningar/

