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Hej alla föreningar, 

Jag hoppas alla har haft en fin sommar. På kansliet är vi nu igång igen efter semestrarna 
och glädjande nog verkar det som om vi kommer att kunna genomföra både 
nätverksträffar och förbundskongress under hösten.   

Information från styrelsen 
Vid styrelsens senaste möte den 17 augusti antogs riktlinjer för kommande valberedning. 
Dessa kommer att skickas ut vid nästa utskick av kongresshandlingar och syftet är att 
tydliggöra uppdraget och förenkla valberedningens arbete.  

Det beslutades även att förbundet ska göra en undersökning i syfte att ta reda på 
kostnaderna för särskilt boende i landet. Frågan har blivit aktuell i och med en artikel i 
tidningen Hem & Hyra (hyresgästföreningen). Artikeln visar att kostnaderna skiljer sig 
markant åt i olika delar av landet. Styrelsen anser att det är viktigt att förbundet är med i 
denna debatt och tar ställning emot de höga kostnaderna, inte minst för att 
sambeskattning är borttagen utom i fall där det handlar om boendekostnader. I vissa fall 
har detta fått till konsekvens att gifta makar inte har råd med både kostnader på ett 
boende och den privata bostad som den anhöriga bor i. 

Carina Lindegren informerade om den hearing hon varit med i och som regeringen bjudit 
in till. Hearingen handlade om hur de olika organisationernas medlemmar har upplevt 
Coronatiden och hur det påverkat deras tillvaro. Förutom Demensförbundet var 11 andra 
ideella organisationer inbjudna. 

Kongressen i höst 
Tiden för kongressen närmar sig i rask takt. Som det ser ut nu med Corona, kommer vi 
att kunna genomföra den som planerat. Vi vill påminna om att anmälan till kongressen 
ska vara kansliet tillhanda senast den 15 september och att alla föreningar, oavsett antal 
medlemmar, kan skicka två deltagare. Fortfarande gäller att föreningar med färre än 100 
medlemmar kan skicka ett ombud med rösträtt och föreningar med fler än 100 
medlemmar kan skicka två ombud med rösträtt. Tänk också på att ni bokar era hotellrum 
själva via följande länk: https://delegia.com/kongress2021/hotellbokning 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Anni Reimers eller Catharina MacGregor på 
kansliet. All information om kongressen finns på intranätet >> 

Material till Alzheimerdagen 
Behöver ni beställa material i samband med Alzheimerdagen den 21 september? Då är vi 
på kansliet tacksamma om ni är ute i god tid. Beställningar gör ni enklast genom att 
maila till: rdr@demensforbundet.se  
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Ny grafisk manual 
Vi har arbetat fram en ny version av förbundets grafiska manual. Den stora förändringen 
i den är att vi valt att göra om de lokala logotyperna för att förstärka föreningarna som 
”varumärke” lokalt. Det kommer dessutom att finnas möjlighet att endast använda 
symbolen ”solen och molnet” vid publicering i sociala medier. Kontakta mig om ni vill 
beställa en ny föreningsanpassad logotyp eller om ni har några funderingar gällande den 
grafiska manualen carina.rejmus@demensforbundet.se,  
08-658 99 23. Manualen hittar ni på intranätet >> 

Manual för er som vill skapa en egen Facebook-sida 
Att synas på Facebook är ett enkelt och billigt sätt att berätta om det som hänt och 
kommer att hända i föreningen. För att stötta er föreningar har vi tagit fram en enkel steg 
för steg-manual som hjälp att komma igång med en egen föreningssida på Facebook. Vi 
har även tagit fram bildmaterial som ni kan använda för detta ändamål. Det materialet 
hittar ni på intranätet tillsammans med manualen >> Kontakta mig om ni behöver 
support carina.rejmus@demensforbundet.se, 08-658 99 23. 

Information från förbundskonsulenterna 
Demensförbundet genomför nätverksträff KICK-OFF på fyra orter i september.  
Luleå 4-5/9. Gävle 11-12/9, Göteborg 17-18/9 och Växjö 24-25/9.  

Hör av er till förbundskonsulenterna Margareta Svensson eller Anette Svensson vid 
frågor. Inbjudan och anmälningsblankett finns på intranätet >> 

Ny bok i vårt sortiment 
Vi har tagit in en ny bok i vårt sortiment, Lex Katarina. Det är en fin roman om Katarina, 
strax under fyrtio, som kämpar för att räcka till för sin familj och sin demenssjuka 
mamma. Ni föreningar kan beställa boken för 90 kr inkl. frakt via kansliet.  

Hälsningar 
Carina Rejmus Cohen, kansliet 
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