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Hej alla föreningar, 

Snart är vi redan inne i februari, tiden går så fort. Jag antar att det är fler än jag som 
börjar längta efter våren. Hoppas den kommer tidigt i år och att smittspridningen lugnar 
ner sig. 

Information från styrelsen 

Telefonrådgivningen 
Då Carina Lindegren nu är tf ordförande i förbundet har hon lämnat över ansvaret för 
telefonrådgivningen till Birgitta Fernström. En ny rådgivare är anlitad, Eva Eklund, som 
börjar sin första rådgivning vecka 5. Mängden samtal till telefonrådgivningen är i snitt 
38,5 samtal per vecka, så trycket är fortsatt stort. 

Juridisk rådgivning 
Då Pär Rahmström slutat sin tjänst som ordförande och juridisk rådgivare från och med 
årsskiftet, har vi ett avtal om juridisk rådgivning med Institutet för medicinsk rätt 
(IMRAB). Vår jurist där svarar på medlemmarnas juridiska frågor torsdagar kl. 08:00- 
12:00. Dock ska alla frågor gå via kansliet innan de slussas vidare till juristen. Frågor kan 
skickas in via e-post till rdr@demensforbundet.se. Om önskemål finns om föreläsning 
när det gäller allmänna fullmaktsfrågor, kontakta gärna Carina Lindegren. 

10 steg för ett demensvänligt samhälle 
Förbundet har omarbetat det tidigare ”12 steg för ett demensvänligt samhälle” till att nu 
innehålla 10 steg. Inom kort kommer den nya omarbetade versionen att finnas tillgänglig 
på hemsidan. 

Forskningsprojekt vid Karolinska Institutet ”Kognitiv svikt eller demens i 
arbetslivet” 
Demensförbundet kommer att ingå i en referensgrupp enligt rubriken ovan. Förbundet 
representeras av vice ordförande Chris Olsson. 

Förbundets portokostnader 
För varje år blir förbundets portokostnader en alltmer betungande utgift och portot höjs 
för varje år. Därför har styrelsen bestämt följande; 

• Föreningar ombeds att tänka igenom sina beställningar och inte beställa mer än 
nödvändigt. 

• I de fall paket inte hämtas ut, utan blir returnerade till förbundet, får föreningen 
stå för den extra portokostnad som uppstår vid sändning nr 2.  

 
Vi kommer att uppdatera beställningslistan på Intranätet så att det går att ange om man 
vill få besked om leverans till utlämningsställe via SMS eller post-avi. 
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Mallar för protokoll vid årsmöte 
Kansliet har tagit fram mallar för årsmötesprotokoll – en i PDF och en i Word. Vi hoppas 
att dessa ska underlätta vid era årsmöten. PDF-filen går att fylla i direkt på skärmen. 
Båda filerna innehåller samtliga punkter som finns upptagna under § 9 i 
föreningsstadgarna. Notera att årsmötesprotokollet i år måste vara förbundet tillhanda 
senast den 28 mars. Mallarna hittar ni i föreningsguiden, flik 2 på intranätet. 

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 15 mars. 

Information från förbundskonsulenterna 
Personer kan ansöka om att bli medlem i er demensförening via förbundets hemsida. När 
ni får information från förbundet om ny medlem kontaktar ni personen för att informera 
om betalning av medlemsavgift och annan viktig information om er förening.   

Till er som har egna lokala hemsidor via förbundet, ni kan maila Carina Rejmus Cohen, 
carina.rejmus@demensforbundet.se information om er demensförening t.ex. 
inbjudningar, program, föreningsbroschyr så lägger hon ut det på er sida. 

Fortsatt annonsbidrag 2022 
Annonsbidraget är som tidigare 5 000 kr/år, hela summan vid ett tillfälle eller 2 500 kr 
vid två tillfällen. För att ansöka om bidrag från förbundet krävs att föreningen betalar 
originalfakturan och sedan skickar en kopia på fakturan till kansliet, tillsammans med 
ansökningsblanketten för annonsbidrag. Viktigt att ni i ansökan även anger till vilket bg, 
pg ni vill ha pengarna utbetalda. Blankett för ansökan finns i föreningsguiden, flik 6 på 
intranätet.  

Rensa medlemsregister 
Vi vill understryka vikten av att ni ser över era medlemmar och rensar bort de som inte 
betalat sin medlemsavgift. Skulle förbundet bli granskade av någon myndighet kan det, 
om medlemsantalet inte stämmer, innebära ett indraget 90-konto och inga eller 
minskade statsbidrag för vår del. 
 
Demensforum material- och utgivningsdagar 2022 
Här nedan kan ni se vilka material- och utgivningsdagar som gäller för Demensforum i 
år: 

Nr 1, materialdag 31/1, utgivningsdag 24/2 
Nr 2, materialdag 17/4, utgivningsdag 12/5 
Nr 3, materialdag 10/8, utgivningsdag 8/9 
Nr 4, materialdag 31/10, utgivningsdag 1/12 
 
Carina Rejmus Cohen, kansliet 
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