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Medlemmar:

Vid årsskiftet hade föreningen 151 medlemmar jämfört med153
medlemmar år 2019.

Medlemsavgift:

Var samma som föregående kalenderår, 150 kronor.

Sammanträden:

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 sammankomster.

Café Förgätmigej:

En mötesplats som riktar sig till personer med demenssjukdom,
deras anhöriga och andra intresserade. Under året har 2 Caféträffar
anordnats på Anhörigcenter med olika föreläsare, musikunderhållning och avslutats med kaffe och smörgås. Coronapandemin gjorde
att vi fick ställa in och flytta fram Caféträffarna till hösten 2021.
Verksamheten är ett samarbete mellan Anhörigcenter,
Studieförbundet Vuxenskolan och Resurspoolen.

Träffpunkt ung
anhörig:

Riktar sig till yngre anhöriga. En plats att samlas på och dela
erfarenheter med andra i samma situation. Flyttats till hösten2021
Träffpunkten är ett samarbete med Anhörigcenter Linköpings
kommun.

Kulturaktivitet
Demensförbundet:

Vi ansökte om Aktivitetspengar som förbundet fått från
Socialstyrelsen. Aktiviteten var planerad till januari 2020. Eva
Granlund besökte Aspens Servicehus och bjöd på en föreställning
med sång och många skratt.

Årsmötet:

Den 23 mars fick flyttas fram till 18 maj. Mötet var på Fontänen där
3 personer deltog och 7 deltog via länk.

Minnesgåvor:

För minnesgåvorna i samband med Kerstin Anderssons bortgång
bjöds personalen på Möjetorp på en studiedag den 13 januari. Även
blommor till demensavdelningen utegård fick boendet ta emot.
Trollflöjten bjöds på smörgåstårtor för Anita Lövholms minnesgåvor

”Läsning på olika sätt”: Är ett samarbete med ”Myndigheten för tillgängliga medier” och där
har föreningen deltagit digitalt i flera träffar.
Musikaktivitet:

Demensföreningen i Linköping bjöd flera demensboende som är
medlemmar eller medlemmar bor på sång och musik av trubaduren
Mattias Beltramo Brandin.
Vi har även bjudit ett äldreboende på tårta.

Studiecirkel:

Studiecirkel för make/maka par. Vi träffades en gång i
Studieförbundet vuxenskolans lokaler, innan pandemin bröt ut.

Internationella
Alzheimerdagen:

Den 21 september bidrog vi med information om demensföreningen
på apoteket Hjärtat.

Äldrenämnden:

Styrelsen har haft flera möten med politiker i Äldrenämnden under
året. Budgetmöte med Mikael Sanfridson i oktober.

Föreningsbidrag:
Äldrenämnden,
Omsorgsnämnden

För aktiviteter som gagnar anhöriga och demenssjuka personer.
För aktiviteter som riktar sig till anhöriga till yngre personer med
demenssjukdom t ex ”Träffpunkt Ung Anhörig”.

Gåvor:

Föreningen har tacksamt mottagit en gåva från Vist kyrkliga
syförening.

Anhörigstöd övrigt:

Telefonsamtal, råd och stöd till anhöriga. Under året har vi tagit
emot samtal från medlemmar och andra. Att inte få träffa sina
anhöriga på grund av besöksförbud på äldreboenden har påverkat
många. Coronapandemin har även gjort att många känner sig
ensamma och isolerade.

Aktiviteter som vi har fått ställa in inställda under 2020 p g a Coronapandemin är trivselaktiviteterna på Kornettgården och Vårdnäs Stiftgård. Nätverksträffen i Vadstena, Äldredagen
i Linköping och Demensdagarna i Norrköping.
Föreningens ekonomi
2019:

Kassan 2020-01-01
Intäkter

88 079,44 kr
58 439,00 kr
146 518,44 kr

Utgifter
Behållning 2020-12-31

33 792,15 kr
112 726,29 kr
146 518,44 kr

Du kan nå föreningen på demensforeningen.linkoping@gmail.com eller
Ulla Faleij på telefonnummer 070-522 71 28.

Linköping den 28 mars 2021

