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PROTOKOLL, DEMENSFÖRBUNDETS KONGRESS 2022 
      
Plats: Slussen Hilton, Stockholm 
Tid: Lördagen den 7 maj – söndagen den 8 maj, 2022 
 
 
§ 1.   Kongressens öppnande 
 
Demensförbundets tillförordnade ordförande Carina Lindegren hälsade alla välkomna och 
förklarade kongressen öppnad. 
 
  
§ 2.   Val av presidium  
 

• Till kongressordförande valdes Gunnar Ljungholm och till vice ordförande valdes Lennart 
Augustinius. 

• Till sekreterare valdes Anni Reimers. 

• Till protokolljusterare valdes Gunilla Kangas, Kiruna och Lillemor Hedenström, 
Stockholm. 

• Till rösträknare utsågs, Marie Dahlin, Mellerud och Sven Reinholdt, Luleå. 
 
 
§ 3.   Fastställande av föredragningslista 

 
Föredragningslistan fastställdes med ändrad arbetsordning som inte följer stadgarna. 
Detta för att få ett bättre flöde på dagordningen. 
 
Anna-Carin Asp, Bodens demensförening, menade att föredragningslistan inte kan 
godkännas då stadgeändringar ligger före motioner, där det ingår en motion om 
stadgeändringar. Hon menar också att riktlinjer för valberedningen inte funnits 
tidigare. 

 
BESLUT: Föredragningslistan godkändes med ändringen att motioner kommer att 
behandlas före stadgeändringar. 

 
 

§ 4.   Fråga om kongressens behöriga utlysande 
Lennart Augustinius redogjorde för vad som anges i stadgarna när det gäller kallelse 
till kongressen. Kongresshandlingarna skickades ut den 4 mars. 
 
Beslut: Kongressen beslutade att kongressen var behörigen utlyst. 

 
 

§ 5. Fastställande av antalet anmälda och närvarade ombud samt övriga 
röstberättigade deltagare. 
 
103 Röstberättigade ombud var anmälda till kongressen. Totalt 157 personer 
närvarade vid kongressen representerade av 72 föreningar. 
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§ 6.   Förbundsordföranden om de gångna årens verksamhet samt 
verksamhetsplan för de tre kommande åren 

 
Carina Lindegren redogjorde för de fyra gångna årens verksamhet samt 
verksamhetsplan för de tre kommande åren. Hon menar att de gångna årens 
verksamhet varit stark trots pandemin. Åren 2020 och 2021 var verksamheten helt 
styrd av pandemin. 
 
Carina redogjorde för nordiska mötet där Carina, Chris och Christina besökte Oslo då 
Norge var värdland för konferensen. År 2023 är planen att Sverige ska stå värd för det 
nordiska mötet. 
 
Carina redogjorde vidare för vår annonsering som bygger på ”10 steg för ett 
demensvänligt samhälle ”och de debattartiklar och radioprogram som 
Demensförbundet har publicerat. Förbundets Facebooksida har cirka 13 000 följare 
och utvecklingen av förbundets hemsida fortsätter. Förbundet har också arbetat för 
en jämlik vård över landet. Förbundet har även publicerat ett pressmeddelande där 
man lyfte frågan om att framtidsfullmakt inte är giltig hos till exempel banker och 
kommuner. 
 
Carina redogjorde slutligen för de utredningar och remissinstanser där 
Demensförbundet har deltagit i eller deltar i för närvarande. Carinas slutord blev att 
Demensförbundet hörs och syns. Carina belyste också att styrelsen arbetat 
tillsammans på ett mycket positivt sätt. 
 
Johan Karlman, Bodens demensförening frågade hur målsättningar var formulerade 
för att kunna mäta resultat. Johan menade att han saknar visionen, vad är vi om 10 
år? 

 
Kerstin Skar, undrade hur förbundet följer upp resultatet av 10-stegsprogrammet. Det 
behöver sättas mål vad förbundet ska göra och vad föreningar ska göra för att uppnå 
målen. 
 
Edit Söreng, Piteå, framförde att språket är viktigt och att personal som arbetar på 
boenden kan tala svenska. Carina redogjorde för de förändringar som kommer att ske 
när den nya Äldreomsorgslagen lanseras i juli och där detta kommer att förtydligas. 
 
Agneta Brinne, Gävle. menade att stödet till yngre anhöriga/yngre demenssjuka bör 
vara förbundets ledstjärna. Chris Olsson berättade om Yngrenätverket, där hon varit 
med sedan maken fick sin diagnos. 

 
 
 
§ 7.   Verksamhetsplanering 
 

Demensförbundets årsredovisningar för 2018, 2019 och 2020 distribuerades med 
kongresshandlingarna och presenterades av Christina Hansson. Årsredovisningen för 
2021 visades under kongressen. 
 
Beslut: Kongressen godkände Demensförbundets årsredovisningar och de lades till 
handlingarna. 
 

§ 8 Årsredovisningar för de fyra senaste åren 
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Christina Hansson, kassör i förbundsstyrelsen, redogjorde för de fyra senaste åren. 
Hon fokuserade på avvikelserna, bland annat medlemsavgifterna som varierat och att 
vi fått mindre bidrag från Socialstyrelsen. Gällande lönekostnaderna så har de ökat, 
men ligger inom rimliga gränser.  
 
438.000 kronor i kostnaderna för Kick-Offerna. 
 
Anna-Carin Asp: Funderingar kring varför ledamöter som adjungerade ledamöter 
presenteras som ledamöter. Gunnar Ljungholm menar att det formellt stämmer. 
 
Sollentuna angående ersättningar till styrelsen och vill veta vad ordföranden har i lön. 
Olof Arvidsson menar också att ordförandens lön bör redovisas öppet. 
 
Sofia Gunnarsson, Alliance, presenterade sig. Sofia har börjat sitt arbete som extern 
revisor för cirka två veckor sedan. Sofia berättade att hon gjort sin revision för 2021. 
 
Anna Salqvist Johansson, Öland: Vill ha en presentation av styrelse och kansli. 
 
Olof Arvidsson vill ha en redogörelse av antalet medlemmar. Då Annelie Gustafsson 
inte har siffror med sig och ber att få återkomma. Anna-Carin Asp efterfrågar 
årsredovisning för 2021. 
 
Bengt Adielsson informerar om att han själv skrev under revisionsberättelsen under 
kvällen igår och därmed inte kunnat publiceras. Olof Arvidsson menar att det inte är 
tillfredsställande att revision för 2021 inte kan godkännas.  

 
BESLUT: Kongressen beslöt att lägga årsredovisningarna till handlingarna. 
 
§ 9 Rapporter av motioner från föregående kongress 
 

Riktlinjer för valberedningen. 
Carina Lindegren redogjorde för de nya riktlinjerna hur valberedningen ska arbeta. 
Johan Karlman ansåg inte att riktlinjerna är godtagbara. Carina menade att det är ett 
verktyg och ska ge stöd till valberedningen. Johan Karlman menade att det är 
viktigare att styrelsen har riktlinjer. Birgitta Fernström menade att tanken var att 
valberedningen skulle få en utbildning av Rune Nilsson. Birgitta hänvisade till ett 
dokument de fick i början av sin mandatperiod. Hon menar att det fanns 
tveksamheter i de nya riktlinjerna. 

 
BESLUT: Kongressen beslutade att dokumentet bör ses som en ledstjärna för 
framtida valberedningar. Kongressen gav kommande styrelse i uppdrag att se över 
riktlinjerna. 

 
Länsförbund 
Från kongressen 2018 fanns motion om länsförbund. Till utredare utsågs Göran 
Hägglund. Rapporten har distribuerats med kongresshandlingar och utredaren 
föreslås att kongressen beslutar att inte införa länsförbund, ett beslut som stöds av 
förbundsstyrelsen 

 
§ 10.   Stiftelsen Demensfonden. Information från Formue, Torbjörn Backesten 

Torbjörn Backesten från Formue, tidigare Burenstam & Partner, är ett oberoende 
rådgivningsföretag för stiftelser. Torbjörn Backesten har varit förvaltare för 



  
 

S i d a  4 | 8 
 

Demensfonden i cirka 10 år. Torbjörn redovisade resultatet för både förbundet och 
fonden. 

 
§ 11.   Revisionsberättelser för åren 2018, 2019, 2020, 2021 

Lennart Augustinius fördrog revisorerna uttalanden. Föreslogs att 
revisionsberättelserna, som skickats ut med kongresshandlingarna, godkändes för 
åren 2018, 2019 och 2020. Revisionsberättelse för 2021 har föredragits vid 
kongressen. Efter granskning av räkenskaper och förvaltning hade revisorn Karin 
Rosén samt de förtroendevalda revisorerna inga anmärkningar för 2018, 2019 och 
2020. Föreslogs att styrelsen för förbundet ges ansvarsfrihet för dessa år. 
 
Revisor Sofia Gunnarsson redogjorde för revisionsberättelsen 2021. Då kongressen 
inte fått ta del av revisionsberättelsen, kan den inte fastslås vid kongressens första 
dag. Ordförande Gunnar Ljungholm frågar kongressen om de kan besluta pro forma 
att godkänna revisionsberättelsen.  
 
BESLUT: Kongressen fastställde revisionsberättelserna för 2018, 2019, 2020 och 
2021 och de lades till handlingarna. Resultat och balansräkning i ny räkning. 

           
§ 12. Fråga om ansvarsfrihet 

Beslut: Kongressen beslutade att bevilja Demensförbundets styrelse ansvarsfrihet 
för åren 2018, 2019, 2020 och 2021. 

 
§ 13 – Regler för ersättningar 

Styrelsen föreslog oförändrade regler för ersättningar till styrelseledamöter. För 
närvarande förekommer inga arvoden vid styrelsesammanträden, möten eller andra 
aktiviteter på förbundsnivå. Däremot betalas ersättning för kostnader för resor, 
uppehälle och förtäring samt förlorad arbetsinkomst. Ordförande Carina Lindegren 
redogjorde även för lönesättning till styrelsens ordförande. 
 
Synpunkter framkom från kongressledamöter om huruvida styrelseordförandens lön 
ska vara konfidentiellt eller offentligt. Föreslås att styrelsen tar fram fasta arvoden för 
ordföranden. 
 
BESLUT: Kongressen godkände inte nuvarande regler för ersättningar. Nya 
styrelsen ser över tillvägagångssätt, beslutsgången och hur detta ska kommuniceras 
inom organisationen. 
 

§ 14 Budget för de tre kommande åren – 2022, 2023 och 2024 
Annelie Gustafsson redogjorde för budgeten 2022. Christina Hansson redogjorde hur 
bidragen minskat under 2022, men att en dialog med Socialstyrelsen om detta inletts. 
Anledningen att fler förbund har tillkommit medan tilldelningen från regeringen inte 
har ökat. Storleken förbundet får i bidrag meddelas i december varje år. Det är därför 
svårt att redovisa en budget för de tre kommande åren, då vi inte vet i förväg hur stort 
bidrag blir. I den verksamhetsplan som presenterats finns en budget för 2022 kopplat 
till beslutade projekt och aktiviteter. Kommer förbundet in med mer information, så 
är det möjligt att vi får mer bidrag redan i år.  
 
Beslut: Nya styrelsen får i uppdrag att göra en budget baserat på de riktlinjer 
Christina Hansson redovisat och att arbetet med verksamhetsplan som påbörjats 
fortsätter.  
 
a) Beslut om medlemsavgifter 
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Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift till förbundet om 40 kronor per 
medlem. 

 
BESLUT: Kongressen beslutade i enlighet med förslaget. 
 

§ 17. Motioner 
15 motioner har inkommit till kongressen och är utskickade tillsammans med 
kongresshandlingar. Två motioner, en från Vansbro och en från Nyköping-Oxelösund. Dessa 
finns i kongresskassarna. För att se samtliga motioner och styrelsens svar, se särskilt 
dokument utskickat med kongresshandlingar. 
 

1. Bodens demensförening – Alkoholpolicy. Motionen behandlad och bifölls. 
 

2. Bodens demensförening – Resepolicy. Motionen behandlad och då en resepolicy 
redan finns avslås motionen. 
 

3. Bodens demensförening – Ekonomifrågor och reseersättningar. Motionen behandlad 
och bifölls. 
 

4. Bodens demensförening – Stadgeändring. Motionen behandlad. Motionen avslås då 
kongressen beslutade att avvakta med alla stadgeändringar till kongressen 2025. 

 
5. Bodens demensförening – Styrelseprotokoll. Motionen behandlad och avslås. 

 
6. Eskilstuna demensförening – Alkoholfri representation. Motionen bifölls och är 

därmed behandlad. 
 

7. Lerums demensförening – Utdrag ur belastningsregistret. Motionen bifölls och är 
därmed behandlad. 

 
8. Nordvärmlands demensförening – Framtidsfullmakt. Motionen avslås och är därmed 

behandlad. 
 

9. Nordmalings demensförening – Läger för äldre anhöriga. Motionen avslås och är 
därmed behandlad. 

 
10. Kalmar demensförening – Alternativ till digitala lösningar. Motionen avslås och är 

därmed behandlad.  
 

11. Kalmar demensförening – Nationell broschyr. Motionen avslås och är därmed 
behandlad.  

12. Ystads demensförening – Antalet medlemmar minskar. Två delar. Motionen avslås 
och är därmed behandlad men den del som gäller centralt register hänskjuts till nästa 
styrelse.  

 
13. Stockholms demensförening – Demensförbundets hemsida vilseleder. Motionen 

bifölls och lämnas vidare till nästa styrelse. 
14. Nyköping-Oxelösunds demensförening – Bildande av länsföreningar. Motionen 

lämnas vidare till nästa styrelse. 
 
15. Vansbro demensförening – Tillägg till demensförbundets stadgar, § 7 

medlemsavgifter och § 10 valberedning. Motionen återremitteras till nya styrelsen i 
samband med att samtliga stadgeändringar hänskjuts till kommande kongress. 
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§ 15. Förslag till stadgeändringar för förbundet 

Carina Lindegren redogjorde för de föreslagna förändringarna av stadgar för 
förbundet som, beslutats av styrelsen och som skickats ut tillsammans med 
kongresshandlingarna.  
 
Beslut: En enhällig kongress beslutade att samtliga återremitteras till nästa styrelse.  

 
 
§ 16 Förslag till stadgeändringar för lokalförening 

Carina Lindegren redogjorde för de föreslagna stadgeändringarna för lokalförening 
som skickats ut tillsammans med kongresshandlingarna. Synpunkter har inkommit 
och nytt förslag till stadgar för lokalförening distribuerades i samband med 
kongressen.  

 
Beslut: En enhällig kongress beslutade att samtliga återremitteras till nästa styrelse.  

 
 
§ 18 Beslut om antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen 

Valberedningen föreslog en oförändring i antalet ledamöter i förbundsstyrelsen, det 
vill säga en ordförande och åtta (8) ledamöter samt att två (2) suppleanter utses.  
 
Beslut: Kongressen beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag. 
 
 

§ 19 Val av förbundsstyrelse för tre år 
Valberedningen har bestått av sammankallande Birgitta Fernström, Ruth-Maijde 
Rönngård, Gun Gustafsson, Margareta Kassfeldt och Lisen Ekdahl. Birgitta 
Fernström presenterade valberedningens argument till förslag av ordförande och 
ledamöter.  

 
 

a.  Val av ordförande 
Valberedningens förslag till ordförande Liselotte Björk presenterade sig och sin 
bakgrund. Mot bakgrund av de diskussioner som föregått kongressen i fråga om val av 
ordförande, betonade Birgitta att valberedningen förslag bygger på sakfrågor, inte 
personfrågor. Carina Lindegren föreslogs som motförslag.  
Val av ordförande avgjordes genom sluten omröstning med Liselotte Björk och Carina 
Lindegren som de två valbara kandidaterna till förbundsordförande. Totalt avgavs 96 
röster där Liselotte Björk erhöll 73 röster och Carina Lindegren 23 röster. 
 
 
Beslut: Val av ordförande avgjordes genom sluten omröstning med Liselotte Björk 
och Carina Lindegren som de två valbara kandidaterna till förbundsordförande.  
Kongressen beslutade med röstsiffrorna 73-23 att utse Liselotte Björk till ordförande 
för den kommande treårsperioden. 
 
 

b.  Val av styrelseledamöter 
 
Valberedningen föreslår 
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Kongressen beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag att utse Krister 
Håkansson, Stockholm, Evabritt Johansson, Lerum, Johan Karlman, Boden, Noomi 
Hertzberg-Öberg, Nynäshamn, Peter Almroth, Norrköping, Margareta Svensson, 
Nyköping, Ulf Andersson, Trollhättan, Lena Kock, Nyköping. 
 
Beslut: Kongressen beslutade enhälligt att utse samtliga ledamöter av 
valberedningen föreslagna ledamöter. 
 

c. Val av suppleant 
Valberedningens förslag till suppleanter var Helen Lindermann, Sala och Ulrika 
Fredh, Göteborg. 
 
Beslut: Kongressen beslutade enhälligt att utse suppleanter enligt valberedningens 
förslag. 
 

d.  Val av revisorer 
Valberedningen föreslog omval av Bengt Adielsson och nyval av Elisabeth Berglund-
Lindh till ordinarie revisorer. Elisabeth Berglund-Lindh har meddelat att hon ej 
längre är valbar. Förslag från kongressen blev Olof Arvidsson som dock avsa sig 
uppdraget. Valberedningen har i dagsläget inget förslag. 
 
Beslut: Kongressen beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att 
utse Bengt Adielsson till ordinarie revisor. Nästa valberedning får arbeta vidare med 
att hitta ytterligare en ordinarie revisor. 
 
 

e.  Val av revisorssuppleanter 
Valberedningen föreslog nyval av Olov Arvidsson samt omval av Toivo Mokelainen till 
revisorssuppleanter. 
 
Beslut: Kongressen beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag. 

 
 
§ 20. Val av valberedning 

Eva Eklund, Stockholm, Sven Reinholtz, Luleå, Stig-Ove Andersson, Emmaboda, 
Anna-Carin Asp, Boden, Kerstin Skar, Göteborg. 

 
Beslut: Kongressen beslutade enhälligt att utse de föreslagna fem (5) personerna till 
valberedningen inför kongressen 2025. Sammankallande blir Stig-Ove Andersson, 
Emmaboda.  
 
 
§ 21. Övriga frågor 
Inga övriga frågor var föranmälda. 
 
 
 

§ 22. Förbundskongressen avslutades 
 
Förbundsordförande Carina Lindegren välkomnade den nya styrelsen och tackade 
presidiet för en väl genomförd kongress. Hon tackade även alla medverkande vid 
kongressen. 
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Liselotte Björk tackade för förtroendet och höll ett kort anförande. 
 
Kongressordförande Gunnar Ljungholm förklarade kongressen avslutad. 
 

 
 
Stockholm, den dag som framgår av våra digitala underskrifter 
 
Gunnar Ljungholm, kongressordförande  
Gunilla Kangas, Kiruna demensförening  
Lillemor Hedenström, Stockholm 
Anni Reimers, sekreterare 
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       /envelopes/r1bkik195/recipients/B1nNo1195
       LILLE-MOR
       HEDENSTRÖM
       lillemor51@telia.com
       195101087509
       1951/01/08
       213.89.135.192
     
    
     195101087509
     2022-06-21T08:53:19.736Z
   
    
     /envelopes/r1bkik195/recipients/B1nNo1195
     LILLE-MOR
     HEDENSTRÖM
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-21T09:56:34.843Z
    Hkfzskkqq
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.124 Safari/537.36 Edg/102.0.1245.44
      212.107.153.94
    
     Hkfzskkqq
     2022-06-21T09:56:34.163Z
     /envelopes/r1bkik195/recipients/Hkfzskkqq
     /envelopes/r1bkik195
   
    
     /envelopes/r1bkik195/recipients/Hkfzskkqq
     Gunnar
     Ljungholm
     212.107.153.94
   
  
   
    signature.created
    2022-06-21T09:57:44.007Z
    ryXyj1kqc.5a0ebd27-d830-4358-a187-492e3f8da832
    
     ryXyj1kqc.5a0ebd27-d830-4358-a187-492e3f8da832
     /envelopes/r1bkik195/documents/ryXyj1kqc/signatures/ryXyj1kqc.5a0ebd27-d830-4358-a187-492e3f8da832
     /envelopes/r1bkik195/documents/ryXyj1kqc
     
      /envelopes/r1bkik195/recipients/Hkfzskkqq
      Gunnar Ernst Olof
      Ljungholm
      1945/10/05
      194510050356
    
     signed
     bankid-se
     Gunnar Ernst Olof
     Ljungholm
     1945/10/05
     94.191.152.224
     
      ryXyj1kqc
      79b4fac4-b7d9-4c7f-b2e9-156f5d68da44
      true
      2022-06-21T09:57:43.330Z
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       /envelopes/r1bkik195/recipients/Hkfzskkqq
       Gunnar Ernst Olof
       Ljungholm
       gunnar.ljungholm@ownit.nu
       194510050356
       1945/10/05
       94.191.152.224
     
    
     194510050356
     2022-06-21T09:57:43.330Z
   
    
     /envelopes/r1bkik195/recipients/Hkfzskkqq
     Gunnar Ernst Olof
     Ljungholm
   
  
   
    notification.sent
    2022-06-22T22:04:04.849Z
    Bk2CbMZcq
    
     Bk2CbMZcq
     /envelopes/r1bkik195/recipients/Skm7j1kq5
     /envelopes/r1bkik195/recipients/Skm7j1kq5/notifications/Bk2CbMZcq
     Dokument att signera
     gue.kangas@telia.com
     2022-06-22T22:04:04.674Z
     43f7c8b0-c1c5-4f30-a5d3-22370ff3193b
     sent
   
    
     /system/service/template-flows.worker/notify-automatic-reminder
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-23T07:20:13.142Z
    Skm7j1kq5
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
      5.240.100.231
    
     Skm7j1kq5
     2022-06-23T07:20:13.110Z
     /envelopes/r1bkik195/recipients/Skm7j1kq5
     /envelopes/r1bkik195
   
    
     /envelopes/r1bkik195/recipients/Skm7j1kq5
     Gunilla
     Kangas
     5.240.100.231
   
  
   
    signature.created
    2022-06-23T08:37:56.745Z
    ryXyj1kqc.46701d4e-0f99-4338-a690-21876d08e1c5
    
     ryXyj1kqc.46701d4e-0f99-4338-a690-21876d08e1c5
     /envelopes/r1bkik195/documents/ryXyj1kqc/signatures/ryXyj1kqc.46701d4e-0f99-4338-a690-21876d08e1c5
     /envelopes/r1bkik195/documents/ryXyj1kqc
     
      /envelopes/r1bkik195/recipients/Skm7j1kq5
      GUNILLA
      KANGAS
      1948/12/31
      194812318949
    
     signed
     bankid-se
     GUNILLA
     KANGAS
     1948/12/31
     5.240.100.231
     
      ryXyj1kqc
      c8004210-eb1e-4eb4-8186-8ec45578c590
      true
      2022-06-23T08:37:56.156Z
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PROTOKOLL, DEMENSFÖRBUNDETS KONGRESS 2022 
      
Plats: Slussen Hilton, Stockholm 
Tid: Lördagen den 7 maj – söndagen den 8 maj, 2022 
 
 
§ 1.   Kongressens öppnande 
 
Demensförbundets tillförordnade ordförande Carina Lindegren hälsade alla välkomna och 
förklarade kongressen öppnad. 
 
  
§ 2.   Val av presidium  
 


• Till kongressordförande valdes Gunnar Ljungholm och till vice ordförande valdes Lennart 
Augustinius. 


• Till sekreterare valdes Anni Reimers. 


• Till protokolljusterare valdes Gunilla Kangas, Kiruna och Lillemor Hedenström, 
Stockholm. 


• Till rösträknare utsågs, Marie Dahlin, Mellerud och Sven Reinholdt, Luleå. 
 
 
§ 3.   Fastställande av föredragningslista 


 
Föredragningslistan fastställdes med ändrad arbetsordning som inte följer stadgarna. 
Detta för att få ett bättre flöde på dagordningen. 
 
Anna-Carin Asp, Bodens demensförening, menade att föredragningslistan inte kan 
godkännas då stadgeändringar ligger före motioner, där det ingår en motion om 
stadgeändringar. Hon menar också att riktlinjer för valberedningen inte funnits 
tidigare. 


 
BESLUT: Föredragningslistan godkändes med ändringen att motioner kommer att 
behandlas före stadgeändringar. 


 
 


§ 4.   Fråga om kongressens behöriga utlysande 
Lennart Augustinius redogjorde för vad som anges i stadgarna när det gäller kallelse 
till kongressen. Kongresshandlingarna skickades ut den 4 mars. 
 
Beslut: Kongressen beslutade att kongressen var behörigen utlyst. 


 
 


§ 5. Fastställande av antalet anmälda och närvarade ombud samt övriga 
röstberättigade deltagare. 
 
103 Röstberättigade ombud var anmälda till kongressen. Totalt 157 personer 
närvarade vid kongressen representerade av 72 föreningar. 
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§ 6.   Förbundsordföranden om de gångna årens verksamhet samt 
verksamhetsplan för de tre kommande åren 


 
Carina Lindegren redogjorde för de fyra gångna årens verksamhet samt 
verksamhetsplan för de tre kommande åren. Hon menar att de gångna årens 
verksamhet varit stark trots pandemin. Åren 2020 och 2021 var verksamheten helt 
styrd av pandemin. 
 
Carina redogjorde för nordiska mötet där Carina, Chris och Christina besökte Oslo då 
Norge var värdland för konferensen. År 2023 är planen att Sverige ska stå värd för det 
nordiska mötet. 
 
Carina redogjorde vidare för vår annonsering som bygger på ”10 steg för ett 
demensvänligt samhälle ”och de debattartiklar och radioprogram som 
Demensförbundet har publicerat. Förbundets Facebooksida har cirka 13 000 följare 
och utvecklingen av förbundets hemsida fortsätter. Förbundet har också arbetat för 
en jämlik vård över landet. Förbundet har även publicerat ett pressmeddelande där 
man lyfte frågan om att framtidsfullmakt inte är giltig hos till exempel banker och 
kommuner. 
 
Carina redogjorde slutligen för de utredningar och remissinstanser där 
Demensförbundet har deltagit i eller deltar i för närvarande. Carinas slutord blev att 
Demensförbundet hörs och syns. Carina belyste också att styrelsen arbetat 
tillsammans på ett mycket positivt sätt. 
 
Johan Karlman, Bodens demensförening frågade hur målsättningar var formulerade 
för att kunna mäta resultat. Johan menade att han saknar visionen, vad är vi om 10 
år? 


 
Kerstin Skar, undrade hur förbundet följer upp resultatet av 10-stegsprogrammet. Det 
behöver sättas mål vad förbundet ska göra och vad föreningar ska göra för att uppnå 
målen. 
 
Edit Söreng, Piteå, framförde att språket är viktigt och att personal som arbetar på 
boenden kan tala svenska. Carina redogjorde för de förändringar som kommer att ske 
när den nya Äldreomsorgslagen lanseras i juli och där detta kommer att förtydligas. 
 
Agneta Brinne, Gävle. menade att stödet till yngre anhöriga/yngre demenssjuka bör 
vara förbundets ledstjärna. Chris Olsson berättade om Yngrenätverket, där hon varit 
med sedan maken fick sin diagnos. 


 
 
 
§ 7.   Verksamhetsplanering 
 


Demensförbundets årsredovisningar för 2018, 2019 och 2020 distribuerades med 
kongresshandlingarna och presenterades av Christina Hansson. Årsredovisningen för 
2021 visades under kongressen. 
 
Beslut: Kongressen godkände Demensförbundets årsredovisningar och de lades till 
handlingarna. 
 


§ 8 Årsredovisningar för de fyra senaste åren 
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Christina Hansson, kassör i förbundsstyrelsen, redogjorde för de fyra senaste åren. 
Hon fokuserade på avvikelserna, bland annat medlemsavgifterna som varierat och att 
vi fått mindre bidrag från Socialstyrelsen. Gällande lönekostnaderna så har de ökat, 
men ligger inom rimliga gränser.  
 
438.000 kronor i kostnaderna för Kick-Offerna. 
 
Anna-Carin Asp: Funderingar kring varför ledamöter som adjungerade ledamöter 
presenteras som ledamöter. Gunnar Ljungholm menar att det formellt stämmer. 
 
Sollentuna angående ersättningar till styrelsen och vill veta vad ordföranden har i lön. 
Olof Arvidsson menar också att ordförandens lön bör redovisas öppet. 
 
Sofia Gunnarsson, Alliance, presenterade sig. Sofia har börjat sitt arbete som extern 
revisor för cirka två veckor sedan. Sofia berättade att hon gjort sin revision för 2021. 
 
Anna Salqvist Johansson, Öland: Vill ha en presentation av styrelse och kansli. 
 
Olof Arvidsson vill ha en redogörelse av antalet medlemmar. Då Annelie Gustafsson 
inte har siffror med sig och ber att få återkomma. Anna-Carin Asp efterfrågar 
årsredovisning för 2021. 
 
Bengt Adielsson informerar om att han själv skrev under revisionsberättelsen under 
kvällen igår och därmed inte kunnat publiceras. Olof Arvidsson menar att det inte är 
tillfredsställande att revision för 2021 inte kan godkännas.  


 
BESLUT: Kongressen beslöt att lägga årsredovisningarna till handlingarna. 
 
§ 9 Rapporter av motioner från föregående kongress 
 


Riktlinjer för valberedningen. 
Carina Lindegren redogjorde för de nya riktlinjerna hur valberedningen ska arbeta. 
Johan Karlman ansåg inte att riktlinjerna är godtagbara. Carina menade att det är ett 
verktyg och ska ge stöd till valberedningen. Johan Karlman menade att det är 
viktigare att styrelsen har riktlinjer. Birgitta Fernström menade att tanken var att 
valberedningen skulle få en utbildning av Rune Nilsson. Birgitta hänvisade till ett 
dokument de fick i början av sin mandatperiod. Hon menar att det fanns 
tveksamheter i de nya riktlinjerna. 


 
BESLUT: Kongressen beslutade att dokumentet bör ses som en ledstjärna för 
framtida valberedningar. Kongressen gav kommande styrelse i uppdrag att se över 
riktlinjerna. 


 
Länsförbund 
Från kongressen 2018 fanns motion om länsförbund. Till utredare utsågs Göran 
Hägglund. Rapporten har distribuerats med kongresshandlingar och utredaren 
föreslås att kongressen beslutar att inte införa länsförbund, ett beslut som stöds av 
förbundsstyrelsen 


 
§ 10.   Stiftelsen Demensfonden. Information från Formue, Torbjörn Backesten 


Torbjörn Backesten från Formue, tidigare Burenstam & Partner, är ett oberoende 
rådgivningsföretag för stiftelser. Torbjörn Backesten har varit förvaltare för 
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Demensfonden i cirka 10 år. Torbjörn redovisade resultatet för både förbundet och 
fonden. 


 
§ 11.   Revisionsberättelser för åren 2018, 2019, 2020, 2021 


Lennart Augustinius fördrog revisorerna uttalanden. Föreslogs att 
revisionsberättelserna, som skickats ut med kongresshandlingarna, godkändes för 
åren 2018, 2019 och 2020. Revisionsberättelse för 2021 har föredragits vid 
kongressen. Efter granskning av räkenskaper och förvaltning hade revisorn Karin 
Rosén samt de förtroendevalda revisorerna inga anmärkningar för 2018, 2019 och 
2020. Föreslogs att styrelsen för förbundet ges ansvarsfrihet för dessa år. 
 
Revisor Sofia Gunnarsson redogjorde för revisionsberättelsen 2021. Då kongressen 
inte fått ta del av revisionsberättelsen, kan den inte fastslås vid kongressens första 
dag. Ordförande Gunnar Ljungholm frågar kongressen om de kan besluta pro forma 
att godkänna revisionsberättelsen.  
 
BESLUT: Kongressen fastställde revisionsberättelserna för 2018, 2019, 2020 och 
2021 och de lades till handlingarna. Resultat och balansräkning i ny räkning. 


           
§ 12. Fråga om ansvarsfrihet 


Beslut: Kongressen beslutade att bevilja Demensförbundets styrelse ansvarsfrihet 
för åren 2018, 2019, 2020 och 2021. 


 
§ 13 – Regler för ersättningar 


Styrelsen föreslog oförändrade regler för ersättningar till styrelseledamöter. För 
närvarande förekommer inga arvoden vid styrelsesammanträden, möten eller andra 
aktiviteter på förbundsnivå. Däremot betalas ersättning för kostnader för resor, 
uppehälle och förtäring samt förlorad arbetsinkomst. Ordförande Carina Lindegren 
redogjorde även för lönesättning till styrelsens ordförande. 
 
Synpunkter framkom från kongressledamöter om huruvida styrelseordförandens lön 
ska vara konfidentiellt eller offentligt. Föreslås att styrelsen tar fram fasta arvoden för 
ordföranden. 
 
BESLUT: Kongressen godkände inte nuvarande regler för ersättningar. Nya 
styrelsen ser över tillvägagångssätt, beslutsgången och hur detta ska kommuniceras 
inom organisationen. 
 


§ 14 Budget för de tre kommande åren – 2022, 2023 och 2024 
Annelie Gustafsson redogjorde för budgeten 2022. Christina Hansson redogjorde hur 
bidragen minskat under 2022, men att en dialog med Socialstyrelsen om detta inletts. 
Anledningen att fler förbund har tillkommit medan tilldelningen från regeringen inte 
har ökat. Storleken förbundet får i bidrag meddelas i december varje år. Det är därför 
svårt att redovisa en budget för de tre kommande åren, då vi inte vet i förväg hur stort 
bidrag blir. I den verksamhetsplan som presenterats finns en budget för 2022 kopplat 
till beslutade projekt och aktiviteter. Kommer förbundet in med mer information, så 
är det möjligt att vi får mer bidrag redan i år.  
 
Beslut: Nya styrelsen får i uppdrag att göra en budget baserat på de riktlinjer 
Christina Hansson redovisat och att arbetet med verksamhetsplan som påbörjats 
fortsätter.  
 
a) Beslut om medlemsavgifter 
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Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift till förbundet om 40 kronor per 
medlem. 


 
BESLUT: Kongressen beslutade i enlighet med förslaget. 
 


§ 17. Motioner 
15 motioner har inkommit till kongressen och är utskickade tillsammans med 
kongresshandlingar. Två motioner, en från Vansbro och en från Nyköping-Oxelösund. Dessa 
finns i kongresskassarna. För att se samtliga motioner och styrelsens svar, se särskilt 
dokument utskickat med kongresshandlingar. 
 


1. Bodens demensförening – Alkoholpolicy. Motionen behandlad och bifölls. 
 


2. Bodens demensförening – Resepolicy. Motionen behandlad och då en resepolicy 
redan finns avslås motionen. 
 


3. Bodens demensförening – Ekonomifrågor och reseersättningar. Motionen behandlad 
och bifölls. 
 


4. Bodens demensförening – Stadgeändring. Motionen behandlad. Motionen avslås då 
kongressen beslutade att avvakta med alla stadgeändringar till kongressen 2025. 


 
5. Bodens demensförening – Styrelseprotokoll. Motionen behandlad och avslås. 


 
6. Eskilstuna demensförening – Alkoholfri representation. Motionen bifölls och är 


därmed behandlad. 
 


7. Lerums demensförening – Utdrag ur belastningsregistret. Motionen bifölls och är 
därmed behandlad. 


 
8. Nordvärmlands demensförening – Framtidsfullmakt. Motionen avslås och är därmed 


behandlad. 
 


9. Nordmalings demensförening – Läger för äldre anhöriga. Motionen avslås och är 
därmed behandlad. 


 
10. Kalmar demensförening – Alternativ till digitala lösningar. Motionen avslås och är 


därmed behandlad.  
 


11. Kalmar demensförening – Nationell broschyr. Motionen avslås och är därmed 
behandlad.  


12. Ystads demensförening – Antalet medlemmar minskar. Två delar. Motionen avslås 
och är därmed behandlad men den del som gäller centralt register hänskjuts till nästa 
styrelse.  


 
13. Stockholms demensförening – Demensförbundets hemsida vilseleder. Motionen 


bifölls och lämnas vidare till nästa styrelse. 
14. Nyköping-Oxelösunds demensförening – Bildande av länsföreningar. Motionen 


lämnas vidare till nästa styrelse. 
 
15. Vansbro demensförening – Tillägg till demensförbundets stadgar, § 7 


medlemsavgifter och § 10 valberedning. Motionen återremitteras till nya styrelsen i 
samband med att samtliga stadgeändringar hänskjuts till kommande kongress. 
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§ 15. Förslag till stadgeändringar för förbundet 


Carina Lindegren redogjorde för de föreslagna förändringarna av stadgar för 
förbundet som, beslutats av styrelsen och som skickats ut tillsammans med 
kongresshandlingarna.  
 
Beslut: En enhällig kongress beslutade att samtliga återremitteras till nästa styrelse.  


 
 
§ 16 Förslag till stadgeändringar för lokalförening 


Carina Lindegren redogjorde för de föreslagna stadgeändringarna för lokalförening 
som skickats ut tillsammans med kongresshandlingarna. Synpunkter har inkommit 
och nytt förslag till stadgar för lokalförening distribuerades i samband med 
kongressen.  


 
Beslut: En enhällig kongress beslutade att samtliga återremitteras till nästa styrelse.  


 
 
§ 18 Beslut om antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen 


Valberedningen föreslog en oförändring i antalet ledamöter i förbundsstyrelsen, det 
vill säga en ordförande och åtta (8) ledamöter samt att två (2) suppleanter utses.  
 
Beslut: Kongressen beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag. 
 
 


§ 19 Val av förbundsstyrelse för tre år 
Valberedningen har bestått av sammankallande Birgitta Fernström, Ruth-Maijde 
Rönngård, Gun Gustafsson, Margareta Kassfeldt och Lisen Ekdahl. Birgitta 
Fernström presenterade valberedningens argument till förslag av ordförande och 
ledamöter.  


 
 


a.  Val av ordförande 
Valberedningens förslag till ordförande Liselotte Björk presenterade sig och sin 
bakgrund. Mot bakgrund av de diskussioner som föregått kongressen i fråga om val av 
ordförande, betonade Birgitta att valberedningen förslag bygger på sakfrågor, inte 
personfrågor. Carina Lindegren föreslogs som motförslag.  
Val av ordförande avgjordes genom sluten omröstning med Liselotte Björk och Carina 
Lindegren som de två valbara kandidaterna till förbundsordförande. Totalt avgavs 96 
röster där Liselotte Björk erhöll 73 röster och Carina Lindegren 23 röster. 
 
 
Beslut: Val av ordförande avgjordes genom sluten omröstning med Liselotte Björk 
och Carina Lindegren som de två valbara kandidaterna till förbundsordförande.  
Kongressen beslutade med röstsiffrorna 73-23 att utse Liselotte Björk till ordförande 
för den kommande treårsperioden. 
 
 


b.  Val av styrelseledamöter 
 
Valberedningen föreslår 
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Kongressen beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag att utse Krister 
Håkansson, Stockholm, Evabritt Johansson, Lerum, Johan Karlman, Boden, Noomi 
Hertzberg-Öberg, Nynäshamn, Peter Almroth, Norrköping, Margareta Svensson, 
Nyköping, Ulf Andersson, Trollhättan, Lena Kock, Nyköping. 
 
Beslut: Kongressen beslutade enhälligt att utse samtliga ledamöter av 
valberedningen föreslagna ledamöter. 
 


c. Val av suppleant 
Valberedningens förslag till suppleanter var Helen Lindermann, Sala och Ulrika 
Fredh, Göteborg. 
 
Beslut: Kongressen beslutade enhälligt att utse suppleanter enligt valberedningens 
förslag. 
 


d.  Val av revisorer 
Valberedningen föreslog omval av Bengt Adielsson och nyval av Elisabeth Berglund-
Lindh till ordinarie revisorer. Elisabeth Berglund-Lindh har meddelat att hon ej 
längre är valbar. Förslag från kongressen blev Olof Arvidsson som dock avsa sig 
uppdraget. Valberedningen har i dagsläget inget förslag. 
 
Beslut: Kongressen beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att 
utse Bengt Adielsson till ordinarie revisor. Nästa valberedning får arbeta vidare med 
att hitta ytterligare en ordinarie revisor. 
 
 


e.  Val av revisorssuppleanter 
Valberedningen föreslog nyval av Olov Arvidsson samt omval av Toivo Mokelainen till 
revisorssuppleanter. 
 
Beslut: Kongressen beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag. 


 
 
§ 20. Val av valberedning 


Eva Eklund, Stockholm, Sven Reinholtz, Luleå, Stig-Ove Andersson, Emmaboda, 
Anna-Carin Asp, Boden, Kerstin Skar, Göteborg. 


 
Beslut: Kongressen beslutade enhälligt att utse de föreslagna fem (5) personerna till 
valberedningen inför kongressen 2025. Sammankallande blir Stig-Ove Andersson, 
Emmaboda.  
 
 
§ 21. Övriga frågor 
Inga övriga frågor var föranmälda. 
 
 
 


§ 22. Förbundskongressen avslutades 
 
Förbundsordförande Carina Lindegren välkomnade den nya styrelsen och tackade 
presidiet för en väl genomförd kongress. Hon tackade även alla medverkande vid 
kongressen. 
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Liselotte Björk tackade för förtroendet och höll ett kort anförande. 
 
Kongressordförande Gunnar Ljungholm förklarade kongressen avslutad. 
 


 
 
Stockholm, den dag som framgår av våra digitala underskrifter 
 
Gunnar Ljungholm, kongressordförande  
Gunilla Kangas, Kiruna demensförening  
Lillemor Hedenström, Stockholm 
Anni Reimers, sekreterare 
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