
Föreningsbrev 2021-06-11 

 

Hej alla föreningar, 

Nu har vi äntligen gått in i den första sommarmånaden. Det känns bra på många sätt, 
varmare väder och en sommar som förhoppningsvis kan få bli lite mer normal. 

Information från styrelsen 
Goda nyheter inför förbundskongressen i november 
Styrelsen beslutade vid sitt senaste styrelsemöte den 1 juni att varje förening, oavsett storlek, 
får skicka två ombud. De beslutade även att förbundet kommer att stå för samtliga kostnader 
för kongressen och inte som tidigare varit brukligt, att föreningarna betalar en avgift för att 
delta. Detta för att underlätta för föreningarna att kunna delta efter en lång tid av Corona-
pandemi. Det är dock viktigt att komma ihåg att i en förening med färre medlemmar än 100, 
har endast ett ombud rösträtt. Alla på kongressen har naturligtvis yttranderätt. 

Forskningsprojekt PREDEM, Karolinska Institutet  
Förbundet kommer att vara representerade i ett 5-årigt forskningsprojekt vid Karolinska 
Institutet. Syftet med projektet är uppskatta den individuella risken att insjukna i 
demens och beräkna den förväntade effekten av olika preventiva insatser på individnivå. 
Förbundets medverkan kommer att vara delaktighet i referensgrupper bestående av 
anhöriga samt personer som riskerar att utveckla en demenssjukdom. Representant för 
förbundet är kansliets Lotta Olofsson. 

Nya äldreomsorgslagen 
Arbetet med den nya äldreomsorgslagen har nu påbörjats och förbundets representant är 
vice ordförande Carina Lindegren. Nästa möte efter sommaruppehållet är den 15 oktober 
och vi återkommer med rapport om hur arbetet fortskrider. 

Forskningsprojekt INVOLVERA, Uppsala Universitet 
Förbundet är delaktiga i projektet INVOLVERA, vars övergripande mål är att utveckla, 
testa och utvärdera en psykologisk intervention (stödprogram) för depression hos 
personer med demens. Representant i projektet är ordförande i Stockholmsförening samt 
ledamot i förbundsstyrelsen Siv Bringetun. 

Bedrägeriförsök via e-post 
Vi vill göra er uppmärksamma på det har skett ett bedrägeriförsök hos en av våra 
föreningar. Någon har använt en mailadress snarlik ordförandens och bett om en 
utbetalning från kassören. Om ni skulle få denna typ av förfrågningar, titta noga vilken 
avsändaradress mailet har. Är det ett bluffmail skiljer den sig från den riktiga 
mailadressen. För att försöka undvika detta kan ni se över vilka mailadresser ni har 
publikt på hemsidan. Ett tips är att endast ha med en e-postadress, förslagsvis till 
ordföranden. 

Ny blankett för att rekvirera annonsbidrag 
Nu finns en ny blankett framtagen som ni kan använda när ni vill rekvirera annonsbidrag 
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 
Vi vill informera om det medlemsvärvningskit som förbundet tog fram för ett par år 
sedan. Det kan ni föreningar använda i det lokala arbetet med att värva nya medlemmar. 
Det består av ett kuvert med några av förbundets broschyrer samt ett infoblad som 
förbundsordförande Pär Rahmström har signerat. Ni kan sedan komplettera med er 
lokala information, stämpla eller sätta föreningens klisterlapp nere till höger på kuvertet 
för att få det föreningsanpassat. Kuvertet kan ni till exempel lämna till minnesmottag-
ningar, vårdcentraler, bibliotek osv. enligt överenskommelse med dessa ställen. 
Beställning gör ni enklast via e-post rdr@demensforbundet.se   

Är det några förändringar i styrelsen efter era årsmöten vill vi gärna att ni fyller i 
föreningsblanketten med de ändringarna. Den kan bifogas övriga handlingar ni skickar in 
till förbundet, alternativt att ni skickar/mailar den separat. Blanketten hittar ni på 
intranätet i föreningsguiden flik 6, blanketter, listor.  

Kansliet i sommar 
Det närmar sig semestertider och kansliet kommer att ha sommarstängt veckorna 29 och 
30. Övriga sommarveckor är kansliet bemannat. Nu när vi har gått in i juni har Annelie 
Gustafsson tagit över ekonomirollen på förbundet. Annelie nås på 08-658 99 25, 
annelie.gustafsson@demensforbundet.se 

Önskar alla en riktigt fin sommar. 
 
Carina Rejmus Cohen, kansliet 
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