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Ulla Faleij
Carina Boberg Lürén
Johanna Lundberg
Eva-Lena Lundberg
Angelica Karlsson
Kristina Ramstedt
Maria Kappling
Inga-Britta Gustavsson
Elisabeth Karlsson Lindström
En plats vakant
Åke Byström
Inga-Maja Rydholm

Medlemmar:

Vid årsskiftet hade föreningen 168 medlemmar jämfört med 151
medlemmar år 2020.

Medlemsavgift:

Var samma som föregående kalenderår, 150 kronor.

Sammanträden:

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 (9 med årsmötet)
sammankomster.

Café Förgätmigej:

En mötesplats som riktar sig till personer med demenssjukdom,
deras anhöriga/närstående och andra intresserade. Under året har 8
Caféträffar planerats på Anhörigcenter med olika föreläsare,
musikunderhållning och avslutats med kaffe och smörgås. Med
anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer fick flera
träffar ställas in. Verksamheten är ett samarbete mellan
Anhörigcenter, Studieförbundet Vuxenskolan, Resurspoolen och
Demensföreningen i Linköping.

Träffpunkt ung
anhöriga:

Vi har inte haft några träffar under året men erbjuder unga
anhöriga att ta kontakt med oss vid behov.

Anhörigstöd:

Styrelsen har under året tagit mot telefonsamtal från medlemmar
och andra som hade behov av råd och stöd.

Årsmötet:

Vid årsmötet den 12 april deltog 16 medlemmar, varav 10 digitalt.
Val förrättades och övriga stadgeenliga ärenden behandlades.
Medlemmarna bjöds på kaffe och smörgås.

Nätverksträff

Ordnades av Demensförbundet den 25–26/9 i Växjö där ordförande
Ulla Faleij och Ann-Mari Thoor från aktivitetsgruppen deltog.

”Läsning på olika sätt”: Är ett samarbete med ”Myndigheten för tillgängliga medier” och där
har föreningen varit representerad.

Äldrenämnden:

Styrelsen har haft flera möten med politiker i Äldrenämnden under
året. Föreningen har medverkat till att en motion har lämnat in med
förslag om vårdhundar i demensvården som tyvärr avslogs.

Internationella
Alzheimersdagen:

Den 21 september bjöd vi in medlemmar att lyssna på kåseri
av Gudrid Hansen och föreläsning av Anna Segernäs Kvitting,
adjungerad lektor LIU

Föreningsbidrag:

Demensföreningen har sökt och mottagit föreningsbidrag från Äldre
och Omsorgsnämnden.

Funktionsprogram:

Föreningen har lämnat synpunkt och kommentarer till Social och
Omsorgförvaltningen ang. förslag till gruppboenden i kommun.

Sång och musik:

”Sommar med Mathias”, trubadur Mathias Brandin Beltramo
utomhus på 7 äldreboenden i Linköpings kommun. Föreningen har
stått för omkostnaderna.

Avgångar och
nyinvalda i styrelsen:

Under 2021 avgick Ann-Mari Thoor, Ragna Junebäck, Carina
Boberg Lürén och Elisabeth Karlsson Lindström. Invalda är
Kristina Ramstedt, Angelica Karlsson och Inga-Britta Gustafsson.

Föreningens ekonomi
2021:

Kassan 2021-01-01
Intäkter

112 726,29 kr
23 155,00 kr
135 881,29 kr

Utgifter
Behållning 2021-12-31

26 363,96 kr
109 517,33 kr
135 881,29 kr

På den här länken kan du följa föreningens verksamhet: https://www.demensforbundet.se/vartuppdrag/lokala-demensforeningar/ostergotlands-lan/linkoping/

Du kan nå föreningen på demensforeningen.linkoping@gmail.com eller
Ulla Faleij på telefonnummer 070-522 71 28.
Linköping den 4 mars 2022

