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Hej alla föreningar, 
Juni är äntligen här med blommande syrener och sin intensiva grönska. Vi från kansliet 
hoppas ni hade en fin vistelse här i Stockholm under kongressdagarna tidigare i maj. 

Information från styrelsen 
Nu har det gått en tid sedan kongressen och vi har under den här första tiden arbetat 
med att få igång allting så att verksamheten kan fortsätta som tidigare. Det har varit ett 
fint samarbete mellan kanslipersonalen och oss i nya styrelsen. Vi har börjat lära känna 
varandra och alla har verkligen hjälpts åt då denna situation är ny för oss alla.  

Den 25 maj hade styrelsen sitt första styrelsemöte, ett digitalt möte som handlade mycket 
om att få en överblick över våra bokade åtaganden och vilka som tar vid där. Det som är 
bokat sedan tidigare har vi nu tagit hand om och fördelat. Vi fortsätter också att se över 
de avtal som finns och de som behöver uppdateras eller förnyas.  

Nästa styrelsemöte äger rum den 20 juni. Då kommer vi att samlas fysiskt på kansliet där 
en del av dagen kommer att ägnas åt att göra en inventering av styrelsens och kansliets 
resurser. Vilka styrkor vi har och hur ska vi nyttja dem på bästa sätt. Då kommer vi även 
att lägga upp planen för hela höstens kommande styrelsemöten och vilka uppdrag som 
ska prioriteras framöver.  

Intentionen från styrelsen är att ha en tät dialog med er föreningar och vi hoppas ni 
känner er välkomna att ta kontakt med oss om ni har några funderingar. Våra 
mailadresser hittar ni här på förbundets hemsida. Än så länge är det en tillfällig 
presentation som är publicerad men den kommer att uppdateras framöver.  

Reseräkningar efter kongressen 
Tack alla ni som skickat in era reseräkningar efter kongressen. Annelie på ekonomi 
hälsar att hon jobbar på för fullt med dessa så att ni ska få era pengar utbetalda så snart 
som möjligt. 

Ny huvudkontaktperson arcMember 
Laila Eriksson, förbundskonsulent, har nu tagit över som huvudkontaktperson gällande 
medlemssystemet arcMember. Det går bra att kontakta Laila om ni behöver nya 
inloggningsuppgifter eller övrigt som rör arcMember laila.eriksson@demensforbundet.se 

Fonden och förbundets annonsering under våren 
Bifogat hittar ni en pdf som visar fondens och förbundets annonsering under våren.  

Förbundet medverkade vid Svenska Demensdagarna 
11-12 maj medverkade förbundet som utställare vid Svenska Demensdagarna i Örebro. 
Närmare 1 350 personer deltog under två intensiva mässdagar. Det öppnade upp för 
många samtal där vi fick möjlighet att berätta mer om vår organisation och dela ut vårt 
material. På fotot från vänster: Ulrika Fredh, suppleant i förbundets nya styrelse, 
Liselotte Björk, ny förbundsordförande, Catharina Macgregor och Josefine Allenberg 
från kansliet. 
 
Hälsningar 
Carina Rejmus Cohen, kansliet 
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