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Förening ansluten till Demensförbundet 
 
Vid start av förening bildas en interimsstyrelse som består av minst tre personer. 
Föreningen antar Demensförbundets stadgar för demensföreningar och ansöker om 
organisationsnummer och öppnar ett bank- eller plusgiro. Föreningen får ett 
startbidrag på 5 000 kr på föreningskontot och förbundskansliet skickar startpaket 
med skrifter, broschyrer och förbundsartiklar. Efter två år som aktiv förening får 
demensföreningen ytterligare 5 000 kr. 
 
Medlemskap 
För att få det statliga medlemsbidraget som är en del av statsbidraget till handikapp-
organisationer, (Demensförbundet m.fl.) finns vissa regler: 
 
Miniminivåer på föreningarnas medlemsavgifter får vara lägst 100 kr per medlem och 
50 kr per familjemedlem. Miniminivåerna måste uppfyllas för att förbundet ska få 
statligt medlemsbidrag. 
 
Vem räknas som medlem i föreningen? 
• En medlem som betalar minst 100: - i medlemsavgift/år. 
• En familjemedlem (i samma hushåll) som betalar minst 50: - i medlemsavgift/år. 
 
Demensförbundet rekommenderar en medlemsavgift på 200 kronor/år/medlem för att 
lokalföreningen ska klara av sina kostnader såsom förbundsavgift, porto och 
medlemsaktiviteter. 
 
Som medlem får man anhörigboken och tidningen Demensforum som utkommer med 
4 nr per år. Anhörigboken ingår inte för familjemedlem. 
 
Statsbidrag 
Det är viktigt att en demensförening har minst 10 betalande medlemmar vid årets slut 
per den 31/12, för att få statsbidrag. Enligt Socialstyrelsens regler räknas man inte 
annars som en förening och är därmed inte berättigad till statsbidrag.  
 
Förbundsavgift 
Demensföreningen betalar en förbundsavgift till Demensförbundet. Förbundsavgiften 
betalas in till förbundet senast den 31 mars, året efter. (ex. avgiften för 2019 års 
medlemmar betalas in 2020). Förbundsavgiften betalas in varje år före den 31 mars och 
summan bestäms enligt Demensförbundets stadgar av förbundskongressen.  
 
Förbundsavgiften betalas in på Demensförbundets Plusgiro 25 92 53-3 eller Bankgiro 
5502-8849. 
 
Skriv på inbetalningskortet t.ex. "Antal medlemmar: 100” 
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Revisorn vill att följande dokument skickas för redovisning till förbundet:  
 

• Verksamhetsberättelse   
• Resultat - och balansräkning  
• Medlemsförteckning med adressuppgifter 

 
Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning per den 31/12 skickas till 
Demensförbundets kansli efter föreningens årsmöte. Verksamhetsberättelsen ska 
då vara underskriven av styrelsens ledamöter. Exempel på underlag för enkel 
redovisning finns under flik 6 i Föreningsguiden.  
 
I föreningens verksamhetsberättelse ska antalet medlemmar/familjemedlemmar 
per 31/12 året innan anges.  
 
Föreningsstöd 
Demensföreningarna är indelade i nio nätverksområden. Nätverken träffas minst 1 
gång/år. Syftet är i första hand att träffa andra föreningar, utbyta erfarenheter och 
stötta varandra. 
 
Varje deltagare får 150 kr i matersättning om maten inte ingår. Reseersättning utgår 
med 18,50 kr per mil med egen bil, inkluderat förare och passagerare. Om deltagaren 
åkt buss eller tåg fås pengarna tillbaka mot kvitto. Vid resa över 2 timmar, (15-20 mil) 
kan ersättning för övernattning ges efter samråd ansvarig för nätverksträffen. 
 
Jubileumsgåva 
Föreningar som firar 10 år få en gratulationsgåva 1000 kr  
Föreningar som firar 15 år får en gratulationsgåva 1500 kr 
Föreningar som firar 20 år får en gratulationsgåva 2000 kr  
Föreningar som firar 25 år får en gratulationsgåva 2500 kr osv. 
 
Föreningsrabatt 
Föreningen får köpa Demensförbundets skrifter, filmer och skivor, m.m. till reducerat 
pris. 
 
Porto 
Förbundet sponsrar föreningarna genom att inte ta ut någon portokostnad.  
 
Kostnadsfritt material 
Föreningarna har tillgång till visst gratismaterial, se under flik 6 i Föreningsguiden 
(Beställningslista för föreningar). 
 
Material att låna   
Föreningarna får låna Filmer, DVD, CD-skivor, se under flik 3 i Föreningsguiden.  
 


