
Föreningsbrev 2022-03-25 
 

 

Hej alla föreningar, 
Våren är på intågande och vi närmar oss kongressen som går av stapeln 7-8 maj. Jag 
hoppas få träffa så många som möjligt av er där. 

Information från styrelsen 

Rapport från två dialogmöten 
Chris Olsson representerar förbundet i två dialogmöten; ”Kognitiv svikt eller demens i 
arbetslivet” samt vid Institutet för mänskliga rättigheter. Syftet med det första 
dialogmötet var att sprida information om svårigheter och utanförskap samt vikten av att 
fånga upp personer i ett tidigt skede till företagshälsovård, myndigheter, fackförbund och 
Socialstyrelsen, för att nämna några. Syftet med det andra var att göra en nystart av 
dialogen som ska följa upp, undersöka och rapportera att de mänskliga rättigheterna följs 
och funktionsrättsrörelsen ska aktivt involveras. 

Rapport från möte med Läkemedelsverket 
Carina Lindegren har haft ett första möte med Läkemedelsverket vilket hon informerade 
om på styrelsemötet. 

Intervju för DN 
Carina Lindegren är tillsammans med Yngve Gustafson intervjuad för en artikel gjord av 
Stockholms universitet, beställd av Dagens Nyheter. 

Möte med Barbro Westerholm 
På inbjudan av Demensförbundet, besökte Barbro Westerholm som anhörig kansliet den 
14 mars och träffade Carina Lindegren, Anni och Catharina. Syftet var att lyfta viktiga 
frågor som förbundet driver, bland annat problemet med framtidsfullmakter som visat 
sig ha stora brister både inom kommun, banker och apotek. Barbro har efter mötet 
informerat om att hon både kontaktat regeringens utredningstjänst samt justitie- och 
inrikesminister Morgan Johansson för att lyfta de frågor som diskuterades, speciellt 
bristerna med framtidsfullmakten. 

Stipendieutdelning 
Den 7 april sammanträder vetenskapliga rådet för att lägga ett förslag till styrelsen om 
årets stipendieutdelning, som i år är 8 miljoner kronor. I år har 106 ansökningar 
inkommit. 

Kongresshandlingar 
Valberedningen har nu kompletterat sitt förslag med en revisorssuppleant. Ni hittar 
förslaget på intranätet. 

Vansbro demensförenings motion skickades in i tid men hamnade tyvärr i fel e-post. Den 
är behandlad av styrelsen som givit sitt bifall, vilket framgår av stadgeändringsförslaget 
som skickats ut. Motionen finns på intranätet. 
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Kraftigt minskade statsbidrag från Socialstyrelsen 
Förbundet är mycket angelägna om att förstå bakgrunden till kraftigt minskade bidrag 
till vår verksamhet för år 2022, och har därför skrivit brev till Socialstyrelsen för att få 
klarhet i beräkningen och storleken på dessa bidrag. 

Allt fler kontaktar vår juridiska rådgivning om framtidsfullmakt 
Nu har förbundet fått in ett ärende där en kommun vägrar acceptera framtidsfullmakten 
för ansökan om att flytta till särskilt boende. Vi tittar närmare på problematiken 
tillsammans med jurister för att agera på detta. 

Nytt gåvosystem för Demensfonden 
Demensfonden kommer under året att byta gåvosystem från arcMember till GIVO. 
Anledningen till bytet är att GIVO, som är ett renodlat gåvosystem, bättre kan möta 
fondens behov då arcMember i grunden är ett medlemssystem. 

Information från förbundskonsulenterna 
Är det några förändringar som skett i föreningens styrelse är vi tacksamma om ni 
mailar/skickar in en föreningsblankett med de ändringarna till kansliet. Blanketten hittar 
ni på intranätet/föreningsguiden, flik 6. 

Hälsningar 
Carina Rejmus Cohen, kansliet 


