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Hej alla föreningar, 
Nu är det inte långt kvar till kongressen. Vi på kansliet ser fram emot att träffa er 
föreningar ”live” under ett par dagar här i Stockholm. 

Information från styrelsen 

Ny roll för Josefine Allenberg 
Josefine Allenberg kommer att arbeta halvtid på kansliet och halvtid som 
förbundskonsulent. Josefine tar över några av Catharina MacGregors arbetsuppgifter och 
Catharina tar över några arbetsuppgifter från Anni Reimers som går i pension.  

Carina Lindegren besöker föreningar 
Carina Lindegren ska under vecka 20 nu i maj besöka demensföreningarna Rättvik och 
Köping för att hålla föreläsning och informera om framtidsfullmakter.  

Förbundskongressen 
Antal anmälda är i dagsläget 172 stycken och 74 föreningar. Deltagarförteckningen skulle 
ha skickats ut innan kongressen men har försenats på grund av sena anmälningar och 
ändringar. En uppdaterad version kommer att finnas tillgänglig för alla på lördag på 
kongressen.  

Stadgeändringar och motioner 
Det kommer att komma nya ändringar i samtliga stadgar. De nya förslagen kommer att 
finnas i kongresskassen. En motion har kommit in efter kongresshandlingarna skickades 
ut samt att det finns en rättelse av en motion. Även dessa kommer att finnas tillgängliga i 
kongresskassen. 

Resepolicy 
Ny resepolicy har tagits fram och kommer att läggas in i föreningsguiden. 

Förbundets skrivelse till Socialstyrelsen 
Carina Lindegren, Anni Reimers, Chris Olsson, Annelie Gustafsson och Catharina 
MacGregor deltog via Skype i ett möte med Socialstyrelsen angående de minskade 
bidragen vi får årligen. Ansökningarna ska i fortsättningen passera styrelsen och 
godkännas innan de skickas in. 

Nordiska mötet 
Sverige kan komma att stå som värd och arrangör av Nordiska mötet 2023. Sittande 
ordförande ska kommunicera detta med den danska arrangören. Arrangemanget av 
Nordiska mötet 2023 kommer att överlåtas till den nya styrelsen. 
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Framtidsfullmakt 
Det har visat sig att framtidsfullmakten som förbundet har på hemsidan inte är godkänd 
av vissa banker och kommuner. Carina Lindegren har blivit kontaktad av Svenska 
Bankföreningen som har noterat samma problem. Hemställan till regering och riksdag 
har därför gjorts av Svenska Bankföreningen. Carina Lindegren har tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Regioner och Svenska Bankföreningen påbörjat ett samarbete. 
Demensförbundet kontaktar media och driver frågan för vår målgrupp. Läs 
pressmeddelandet från förbundet som skickades ut den 3 maj. 

Reseräkningar efter kongressen 
Vår ekonomiansvarige Annelie hälsar att hon önskar få in era reseräkningar från 
kongressen under maj månad, allra senast den 15 juni, för att hanteringen av dessa ska gå 
så smidigt som möjligt. Reseräkningen hittar ni i föreningsguiden på intranätet, flik 6 
(Resekostnader i Demensförbundet). Till den bifogar ni era originalkvitton. 

Kommande Demensforum får nytt utgivningsdatum 
Vi kommer att flytta fram utgivningen av Demensforum nr. 2 cirka en vecka, till den 
19/5. Anledningen är att vi behöver ha med information om kongressen vilket skulle bli 
svårt att hinna med det ursprungliga utgivningsdatumet. 

Hälsningar 
Carina Rejmus Cohen, kansliet 
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