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Hej alla föreningar, 
Vi närmar oss semestertider med sol, bad och förhoppningsvis en hel del lata dagar. 
Kanslipersonalen kommer att ha semester lite omlott vilket innebär att kontoret kommer 
att vara bemannat hela sommaren. 

Information från styrelsen 
Nu har styrelsen och kanslipersonalen haft möjlighet att träffas för en första lära känna 
dag.  

Vi kommer att ägna en tid framöver åt att ta reda på vilka resurser som finns, både i 
styrelsen och hos kanslipersonalen och hur vi kan nyttja resurserna på bästa sätt, ut mot 
föreningarna, politiken och i media. Vi ser också över våra ekonomiska resurser och 
kommer utifrån det att lägga en mer exakt plan för hur vi ska jobba framåt och vad som 
är möjligt att genomföra för förbundet och fonden. 

I vårt arbete framöver kommer vi också försöka ta tillvara på de digitala möjligheter som 
finns idag, detta för att snabbt kunna nå ut till fler personer. Det kan handla om 
informationsfilmer och öppna digitala föreläsningar. De fysiska träffarna och mötena 
kommer givetvis finnas kvar även de.  

Styrelsen har två planeringsdagar inbokade i augusti. Då kommer vi att arbeta fram vår 
vision och stegen vi behöver ta för att nå dit, både kortsiktiga och långsiktiga. 

Inför valet i höst har vi skickat ut frågor till de politiska partierna för att få en uppfattning 
om var de står i frågor som rör vård och omsorg för personer med demenssjukdom. 
Svaren vi får kommer vi att arbeta vidare med samt publicera i Demensforum. 

Det är flera personer i styrelsen som har erfarenhet av att föreläsa inom olika områden 
och det är något vi tänker kan bli en tillgång för er föreningar. Ni är varmt välkomna att 
höra av er med era önskemål om föreläsningar eller möten så ser vi vem i styrelsen som 
kan komma och besöka er. Vi har redan nu haft kontakt med flera föreningar och bokat 
upp föreläsningar hos dem under hösten. 

Det har kommit en ny utredning gällande framtidsfullmakt som förbundet nu ser över. I 
samband med den kommer informationen på hemsidan att uppdateras, bland annat med 
nya mallar både för generalfullmakt och framtidsfullmakt. 

Frågeställning till lokala politiker inför valet 
På intranätet (länk från startsidan) finns nu ett underlag med lokalt anpassade frågor. De 
kan ni ställa till era lokala politiker för att bilda er en uppfattning om hur de ser på vård 
och omsorg för personer med demenssjukdom.  

 



Föreningsbrev 2022-06-28 
 

 

Tips på aktiviteter under Alzheimerdagen 
Ni är säkert flera föreningar som planerar att ha någon aktivitet under Alzheimerdagen 
den 21 september. Andra föreningar tror vi skulle uppskatta att få lite tips på vad man 
skulle kunna hitta på den dagen. Därför planerar vi att ha en tipsruta i kommande 
Demensforum. Vilka aktiviteter planerar ni att ha denna dag? Maila mig gärna en rad och 
berätta carina.rejmus@demensforbundet.se 

Hjälp att nå ut med lokala evenemang 
Har ni några övriga lokala evenemang, föreläsningar eller liknande, planerade under 
sensommar/höst som är öppna för allmänheten? Maila dem till mig så publicerar jag det 
i förbundets kalender på hemsidan. 

Dela inlägg på Facebook 
Om ni känner att ni har svårt att hitta innehåll till er lokala Facebooksida vill vi tipsa om 
att ni alltid kan dela förbundets inlägg i era flöden. 
 
Vi på kansliet önskar alla en riktigt fin sommar! 
Carina Rejmus Cohen 
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