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Hej alla föreningar, 

Våra nya medarbetare har nu börjat på kansliet, Catharina och Annelie, vilket vi är 
jätteglada över. Till att börja med kommer de introduceras i förbundets verksamhet och 
inom sina respektive arbetsområden.  

Förbundskongressen 2021 

Nu är datum för förbundskongressen spikat till den 20–21 november 2021. Det är en 
lördag och söndag och som vanligt från lunch till lunch. Vi kommer att hålla till på Hilton 
Slussen i Stockholm. Allt är förstås under förutsättning att läget med covid-19 förbättrats 
genom vaccinationer. Boka gärna i kalendern redan nu. Vi återkommer med mer 
information innan sommaren. 

Betala in förbundsavgift 

Här kommer en påminnelse om att det nu är hög tid att betala in förbundsavgiften 20 
kr/medlem, familjemedlem (2020) för er som ännu inte gjort det. Avgiften ska betalas in 
senast den 31 mars till plusgiro 259253-3 eller bankgiro 5502-8849.  

Central hantering av medlemsregistret arcMember 

Till er föreningar som har sagt ja till att förbundet tar över medlemshanteringen: I år 
behöver ni själva hantera årsutskicket av medlemsavgifterna med allt vad det innebär. 
Förbundet kommer att ta över den delen först 2022. Vi sparkar dock igång projektet för 
själva övertagandet nu och kommer att höra av oss till er när vi kommit en bit på väg i det 
arbetet.  

Rapporter i medlemsregistret arcMember 

Det har varit problem under en tid att ta ut rapporter (listor, etiketter med mera) i 
arcMember. Nu ska det gamla sättet fungera igen, det vill säga att välja ”Rapporter” och 
sedan ”Använd aktuellt urval – steg 2. Ni kan även gå via ”Hantera urval” som jag har 
meddelat några föreningar om och det sättet finns nu beskrivet i manualen för arcMember 
(intranätet/föreningsguiden flik 5).  

Information från förbundskonsulenterna 

Vår duktiga förbundskonsulent Margareta Svensson planerar att gå i pension vid 
årsskiftet. Arbetet är påbörjat med att hitta hennes efterträdare. 

Olycksfallsförsäkring Trygg-Hansa 

Nu hittar ni försäkringsbrevet som en PDF på intranätet. Det finns i föreningsguiden, flik 
7 och nås även från startsidan. 

  

https://www.demensforbundet.se/intranat/foreningsguiden/flik-5-internet-intranat-medlemsregister/
https://www.demensforbundet.se/intranat/
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Inspirationsbok tas fram till föreningarna 

Förbundet, tillsammans med vår kommunikationsbyrå Bergström & Sund, arbetar med 
att ta fram en inspirationsbok till er föreningar. Boken är tänkt att fungera som en 
inspirationskälla och innehålla success stories, mallar och material för aktiviteter i alla 
former och format. Boken planeras vara klar innan sommaren och kommer då att skickas 
ut till er. 

Önskar alla en Glad Påsk! 
Carina Rejmus Cohen, kansliet 


