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Medlemsinformation 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Demensföreningen i Norrköping  
Facebook: www.facebook.com/demensnorrkoping 
Hemsida: www.demensforbundet.se/norrkoping 

Viktig information om kommande årsmöte 

Som en följd av den fortgående pandemin med stor smitta, har vi även för 
årsmötet 2022 planerat för ett annorlunda upplägg. 
Styrelsen har beslutat hålla även detta årsmöte via post enligt SFS2020/198.  
Mötet hålls enbart med styrelsen och en mötesordförande 
 

Årsmötet genomförs alltså inte som brukligt fysiskt med medlemmar. 
Du får i stället årsmötesdokumenten per brev för information och granskning. 
I detta utskick finns handlingarna som ligger till grund för årsmötet för 
Demensföreningen i Norrköping. 
 

Läs igenom handlingarna. 
Har du inga synpunkter på innehållet eller på de förslag och beslut som 
framförs behöver du inte göra något mera.  
Tystnaden uppfattas som Ditt godkännande. 
 

Har Du synpunkter ska Du framföra dem till styrelsen, senast fredag 4 mars. 
Dina kommentarer kommer att återges i protokollet för årsmötet. 
 

Du kan svara på flera sätt: 
Via brev till sekreteraren: Peter Almroth Ånestadsgatan 132 603 70 Norrköping 
Via e-post till piaasp49@yahoo.se 
Via telefonsamtal till någon i styrelsen. 
Ambitionen är att årsmötesprotokollet ska vara klart och undertecknat 14 mars 
 

Tack för att Du tagit Dig tid att läsa informationen! 
 

Tid: måndag 14 mars kl 13.00 
Plats:  Thapperska G:a Övägen 23 Norrköping 
OBS:  Årsmötet genomförs endast med styrelsen  
 samt en mötesordförande. 
  

 Hälsningar styrelsen genom 
 Pia Georgsson Asp 
 ordförande   
      



Dagordning årsmöte för Demensföreningen i Norrköping 80 24 98 - 4331 
Måndag 14 mars 2022 kl 13.00 
Thapperska lokal Blåsten G:a Övägen 23 Norrköping 

   

 
1.  Årsmötets öppnande 
2.  Fråga om årsmötet är utlyst i laga tid och ordning. 

 Skriftlig kallelse ska utgå till medlemmarna minst en månad 
 före årsmötets hållande.  
 Årsmöteshandlingar ska senast 14 dagar före årsmötet 
 finnas tillgängliga för medlemmarna hos styrelsen. 

3.  Val av presidium för årsmötet: 
a. Ordförande 
b. Protokollförare 
c. 2 justeringspersoner tillika rösträknare 

4.  Fastställande av dagordning 
5.  Behandling av föreningens verksamhetsberättelse för år 2020 
6.  Ekonomisk redovisning för år 2020 
7.  Revisorernas berättelse 
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020 
9.  Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter 
10. Beslut om antal ersättare -> se styrelsens förslag 
11. Val av funktionärer/styrelseledamöter: -> se styrelsens förslag 

a. Ordförande (väljs på 1 år) 
b. styrelseledamöter (väljs på 2 år) 
c. ersättare (väljs på 1 år) 
d. Revisor (väljs på 1 år) 
e. Revisor ersättare (väljs på 1 år) 
f. valberedning för ett år  
g. ev. övriga val 

12. Verksamhetsplan/styrelsens förslag för år 2022 
13. Regler för ekonomisk ersättning till styrelsen och övriga 

 funktionärer 
14. Fastställande av medlemsavgift att gälla fr o m 1 jan 2023 
15. Fastställande av föreningens budget 
16. Eventuella stadgefrågor 
17. Eventuella motioner som inlämnats till styrelsen senast 4   

 veckor före årsmötet. 
18. Årsmötets avslutning 



Demensföreningen i Norrköping Verksamhetsberättelse 2021 

 

Medlemmar 
 

Antalet medlemmar var den 31/12 103 st 
 

Styrelse 
 

Styrelsen har bestått av följande medlemmar: 
 

Ordförande  Pia Georgsson Asp 
 

Kassör   Britt Svensson   
 

Sekreterare  Peter Almroth 
 

Ledamot   Mevlida Lelic-Marinovic (tom 16/2 -21) 
 

Ledamot   Peter Barklund 
 

Suppleant   Ingrid Almroth (ledamot from 16/2-21) 
 

Suppleant   Orlando Cardenas 
 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. 
 

Föreningens Org-nr  80 24 98 – 4331 
 

Föreningens Plusgiro 82 67 09 - 8 
 

Föreningens Facebook-sida:  www.facebook.com/demensnorrkoping 
 

Föreningens hemsida:  www.demensforbundet.se/norrkoping 
 

Verksamhet 
Föreningens samtalsgrupper för nydiagnostiserade personer med demens i 

samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har fortsatt. 

Under hösten har två samtalsgrupper för anhöriga startats. 
 

Alla Hjärtan dag 14 februari besökte föreningen demensboenden i Norrköpings 

Kommun för att träffa personalen. 

Ordförande Pia Georgsson Asp och kassör Britt Svensson delade ut kartonger 

med gelé och chokladhjärtan. 

Ändamålet var att uppmärksamma personalens arbetssituation. 

Det är ett svårt och tungt arbete, som blir mer pressat under pandemin. 

Personalen fick även information om föreningens verksamhet och vårt arbete 

för demenssjukas livskvalité och rättigheter. 
 

Årsmötet 2021 hölls 1 juni på Thapperska G:a Övägen 23 i Norrköping. 

Mötet flyttades i dag och tid enligt besked från Demensförbundet. 

Det genomfördes med endast styrelsen och en mötesordförande. 

Årsmöteshandlingarna skickades i förväg per post till medlemmarna. 

De uppmanades i brevet att inkomma med synpunkter och åsikter. 
 

Under sommaren arrangerades 6 caféträffar för medlemmar. 

Träffarna höll till utomhus vid Frivilligcentralen, centralt i Norrköping. 

För att få en bra miljö att umgås i, inköptes 3 bord med inbyggd bänk. 

Vid ett par av träffarna bjöd vi på underhållning med sång och musik. 

Mycket uppskattat av alla. 

Vi vill passa på att tacka Frivilligcentralen för lån av lokal och kök. 

 

Föreningen har köpt in ett antal böcker att erbjuda för utlåning. 



 

Detta ger möjlighet för våra medlemmar att låna litteratur. 

Böckerna är både fakta- och skönlitteratur. 
 

I november annonserade vi om en öppen caféträff. 

Det kom många på besök och vi informerade om vår förening. 

Vad vi kan erbjuda för personer med demensdiagnos och anhöriga. 

Goda kontakter knöts och nya medlemmar kom till oss. 
 

Under december ordnade vi ett antal träffar med jultallrik. 

Trevlig samvaro och besök av jultomten. 

Det blev ett bra avslut på ett annorlunda verksamhetsår. 
 

I november bjöds föreningen in att delta i en samverkansgrupp. 

Där ingår tjänstemän som behandlar demensfrågor i kommunen. 

Samverkansgruppen kommer att träffas regelbundet. 
  

Föreningen har kontor på Thapperska G:a Övägen 23 Norrköping. 

Det innebär att vi får tillgång till möteslokaler utan kostnad. 

Även tillgång till kopiering och frankering för utskick erbjuds. 

Vi delar kontoret med Glaukomföreningen i Östergötland. 
 

Under 2021 har det tillkommit 13 nya medlemmar. 
 

Med dessa ord kan vi summera år 2021. 

Trots en pågående pandemi har vi haft en bra medlemsverksamhet. 

Under sommar och höst genomfört caféverksamhet på Frivilligcentralen. 

Genom inköp av möbler har vi kunnat haft verksamheten utomhus. 

Föreningen har åstadkommit mycket genom en god planering. 

Vi har dock saknat en ännu mer medlemsnära verksamhet. 

Förhoppningen är att samhället 2022 kommer att öppnas upp mer. 

Nu ser vi framåt och hoppas att verkligheten blir mer normal. 
 

Föreningens ekonomi (Se Resultat- och Balansräkningen) 
 

Norrköping   2022-02-07 

 

_________________________  _________________________ 
 

Pia Georgsson Asp Ordförande  Britt Svensson Kassör   
 
 

 
_________________________   _________________________ 
 

Peter Almroth Sekreterare  Ingrid Almroth ledamot 
 
 
 

 
_________________________ 
Peter Barklund ledamot 



Demensföreningen i Norrköping    Ekonomisk redogörelse Norrköping 7 februari 2022

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter 17200
Kommunalt bidrag 10000
Statligt stimulansbidrag (se separat redovisning) 40000

Summa intäkter 67200

Kostnader
Medlemsmöten Sommarcafé Höst- och Julfest 16743,70
Inköp bänkbord, parasoll och dynor 16346
Administration, porto, kopiering, plusgiro-avgift 6548,60
Information-material och böcker 5799
Uppvaktning och representation 2766
Förbundsavgift och medlemsavgift 2220
Styrelse- /planeringsmöten 1288
Annonsering 2116
Anhörig- och samtalsgrupper 1143
Kontorshyra/Internet 600
Årsmöte 900
Reseersättning 970
Julfester förtäring Hemköp 7688,93

Summa kostnader 65129,23

Årets resultat 2070,77

Balansräkning
Tillgångar
Plusgiro 51291,30
Handkassa 158,00
Summa tillgångar 51449,30

Skulder och eget kapital
Julfest (skuld) 7688,93
Föregående års resultat 41689,60
Årets resultat 2070,77

Summa eget kapital 51449,30



Demensföreningen i Norrköping      Stimulansbidrag 2021 Norrköping 7 februari 2022

Stimulansbidrag 2021 40000

Datum Kostnader
24-maj Parasoller Bauhaus 4381
07-aug Bänkbord Bygghemma 11326
26-juli Sittdynor Jysk 639
01-juli Sommarcafé Fröbelgården 224
14-juli Drycker sommarcafé 92
15-juli Sommarcafé Fröbelgården 1040
29-juli Sommarcafé Fröbelgården 417
29-juli Underhållning Jannike Häggström 6540
12-aug Sommarcafé Fröbelgården 511
26-aug Sommarcafé Fröbelgården 775
09-sep Sommarcafé Fröbelgården 980
09-sep Underhållning Lotta Källström 3000
24-nov Öppen caféträff Fröbelgården 1203
15-dec Julfesten 1417
15-dec Glöggmuggar 545
07-jan Jultallrik Hemköp 7688,93
HT-21 Samtals- och anhöriggrupper 1143

Summa kostnader 41921,93

Resultat stimulansbidrag -1921,93



Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Demensföreningen i Norrköping 
Org.nr 802498-4331 

Rapport om årsbokslutet 
Jag, av årsmötet vald revisor, har granskat årsbokslutet för Demensföreningen i Norrköping för 
räkenskapsåret 2021. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut som ger en rättvisande bild av föreningens 
resultat och ställning samt för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett 
årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige. Jag har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen 
upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utföra granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsbokslutet upprättats enligt god redovisningssed och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsbokslutet. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. 

Jag tillstyrker: 
att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen. 
att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Norrköping den 2 februari 2022 

Klas Corbelius 



Demensföreningen i Norrköping 
 
VERKSAMHETSPLAN 2022 
 

  

 
 
ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VERKSAMHETEN 
 

Stödja demenssjuka och deras anhöriga 

Ta fram informations- och kunskapsmaterial 

Sprida kunskap om demens 

Bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter 

Informera och påverka politiker och tjänstemän 

Stödja forskning och utveckling inom demensområdet 

Samverka med kommun, region, andra myndigheter och organisationer  

Ha nätverk för unga anhöriga 

 
 
 
 
 
FÖRENINGENS MÅL UNDER 2022 
 

Marknadsföra föreningen 

Arbeta för ett ökat medlemsantal 

Ordna demensdagar och medlemsträffar (när/om pandemins restriktioner tillåter) 

Arrangera paneldebatt om äldreomsorgen i Norrköping med kommunpolitiker  

Arbeta för utveckling av föreningens samtalsgrupper 

Stödja medlemmars möjligheter att delta i digitala möten/träffar 

Sprida information och förståelse om demenssjukas livsvillkor 

Verka för ett bättre bemötande och livskvalité för demenssjuka inom vården 

Samverka med kommunen i projektet ”Ett demensvänligt Norrköping” 

Vara delaktiga i Norrköpings Kommuns samtliga frågor gällande demens 

Samarbeta med regionens verksamheter i Norrköpings Kommun 



            Demensföreningen i Norrköping
            BUDGETFÖRSLAG  2022

Budgetförslag
Intäkter
Medlemsavgifter (not 1) 20 000 kr
Föreningsbidrag Norrköpings Kommun 10 000 kr
Annonsbidrag Demensförbundet (not 2) 5 000 kr

Summa intäkter 35 000 kr

Kostnader
Medlemsmöten / aktiviteter 12 000 kr
Kontorsmaterial / kopiering / utskick 4 000 kr
Årsmöte 750 kr
Plusgiro 1 000 kr
Porto (not 3) 3 800 kr
Förbundsavgift (not 4) 4 120 kr
Styrelse- /planeringsmöten 1 000 kr
Annonsering 6 500 kr
Samtalsgrupper 1 500 kr
Kontorshyra / internet 800 kr
Kurs/utbildning/konferens 1 000 kr
Studie- och infomaterial 1 000 kr
Rese-ersättning 1 000 kr
Övrigt 1 000 kr
Summa kostnader 39 470 kr

Resultat  -4 470 kr

Noteringar:
1) Budgetförslaget baseras på 100 st betalande medlemmar.
     Antalet medlemmar 31/12 2021 var 103 st 
2) Demensförbundet ersätter annonsering upp till 5000 kr.

3) 3 st medlemsutskick á 95 st och 20 utskick till ny medlem

4) Förbundsavgift 2021 är 40 kr/betalande medlem (103 st)



Årsmötesprotokoll Demensföreningen i Norrköping org nr 80 24 98–4331  2022-03-14 
Thapperska, lokal Blåsten, G:a Övägen 23 Norrköping 

 

 
 
1. Årsmötets öppnande 

Pia Georgsson Asp öppnade mötet 
 

2. Fråga om årsmötet är utlyst i laga tid och ordning 
Kallelse med information om årsmötets procedur skickades per brev under vecka 7. 
Brevet och formell kallelse skickades till samtliga medlemmar i föreningen. 
I kallelsen bifogades alla handlingar gällande för årsmötet. 
Medlemmarna uppmanades att återkomma med synpunkter eller ändringar, senast 4 mars. 
Inga synpunkter, ändringar eller åsiktsyttringar har inkommit till styrelsen. 
Årsmötet konstaterar sålunda att det är utlyst i laga tid och ordning. 
 

3. Val av presidium för årsmötet: 
a. Ordförande valdes Peter Almroth 
b. Protokollförare valdes Ingrid Almroth 
c. 2 justerare / rösträknare valdes Karl-Göran Andersson och Britt Svensson                      

 
4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes 
 

5. Behandling av föreningens verksamhetsberättelse för år 2021 
Verksamhetsberättelsen godkändes 
 

6. Ekonomisk redovisning för år 2021 
Redovisningen godkändes 
 

7. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021 
Alla årsmöteshandlingar har skickats ut till samtliga medlemmar. 
Med uppmaning att återkoppla med eventuella synpunkter eller ändringar. 
Ingen medlem har meddelat oss något att invända. 
Mötesordförande konstaterade sålunda att förslå styrelsen ansvarsfrihet. 
Årsmötet beslutade ansvarsfrihet för styrelsen för år 2021. 
 

9. Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter 
Årsmötet beslutade om 5 ordinarie ledamöter. 
 

10. Beslut om antal ersättare, styrelsens förslag 3 ersättare 
Årsmötet beslutade om 3 ersättare (enligt styrelsens förslag). 
 
 
 



Årsmötesprotokoll Demensföreningen i Norrköping org nr 80 24 98–4331  2022-03-14 
Thapperska, lokal Blåsten, G:a Övägen 23 Norrköping 

 

 
 

11. Val av funktionärer/styrelseledamöter: 
a. Ordförande på 1 år valdes Pia Georgsson Asp 
b. Ledamöter på 2 år valdes Ingrid Almroth och Karl-Göran Andersson. 
c. Ersättare på 1 år valdes, VAKANT  

Styrelsen får i uppdrag att fylla de vakanta platserna. 
d. Revisor på 1 år valdes Klas Corbelius 
e. Revisor ersättare 1 år valdes Olle Vikmång 
f. Valberedning för ett år valdes VAKANT 

Styrelsen får i uppdrag att söka kandidater till valberedningen. 
Förslag läggs fram på ett kommande medlemsmöte. 
Beslut tas av de närvarande medlemmarna. 

g. Övriga val, inga övriga val 
 

12. Verksamhetsplan/styrelsens förslag för år 2022 
Verksamhetsplan för 2022 godkändes 
 

13. Regler för ekonomisk ersättning till styrelsen och övriga funktionärer 
Milersättning enligt statlig norm 18.50/mil, ersättning för utlägg och godkända uppdrag 
 

14. Fastställande av medlemsavgift att gälla fr. o m 1 jan 2023 
Oförändrat medlemsavgift 200 kr 
 

15. Fastställande av föreningens budget för 2022. 
Styrelsens föreslagna budget godkändes. 
 

16. Eventuella stadgefrågor 
Inga stadgefrågor aktuella 
 

17. Eventuella motioner som inlämnats till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet. 
Inga inkomna motioner 
 

18. Mötesordförande Peter Almroth tackade för förtroendet och avslutade årsmötet. 
 
 
 
 
Peter Almroth    Ingrid Almroth 
mötesordförande   sekreterare 
                      
 
 
Karl-Göran Andersson   Britt Svensson 
justerare/rösträknare    justerare/rösträknare 



Protokoll vid konstituerande möte    2022-03-14 
Demensföreningen i Norrköping org nr: 80 24 98 – 4331. 
Thapperska lokal Blåsten G:a Övägen 23 Norrköping 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Pia Georgsson Asp hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Val av mötessekreterare 
Mötet valde Peter Almroth till mötessekreterare. 
 

§ 3 Val av justerare 
Britt Svensson och Ingrid Almroth valdes till att justera protokollet. 
 

§ 4 Dagordningen 
Mötet beslutade att arbeta efter förslagen dagordning. 
 
§ 5 Styrelsens konstituerande 
Ordförande Pia Georgsson Asp (vald av årsmötet)   
Kassör Britt Svensson  
Sekreterare Peter Almroth    
Ledamot Ingrid Almroth 
Ledamot Karl-Göran Andersson 
Suppleant VAKANT 
 
 
§ 6 Firmatecknare 
Till att teckna Demensföreningen i Norrköping samt föreningens plusgirokonto  
82 67 09-8 valdes: ordförande Pia Georgsson Asp 491001-1081,  
Södra Promenaden 54 602 39 Norrköping, samt  
kassör Britt Svensson 490324-2149, Sandgatan 24 A 602 47 Norrköping. 
Föreningen och plusgiro-kontot tecknas av var och en för sig. 
Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
 
§ 7 Styrelsens kommande arbetsuppgifter 
Vid nästa styrelsemöte bestäms kommande arbetsuppgifter för styrelsen. 
 
§ 8 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§ 9 Nästa möte 
Nästa möte är ett styrelsemöte, som bestäms senare via telefonkontakt. 
 
§ 10 Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
……………………………………   ………………………………… 
Sekreterare Peter Almroth  Ordförande Pia Georgsson Asp 
    

 
 
 
……………………………………  ……………………………… 
Justerare Britt Svensson  Justerare Ingrid Almroth 
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