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Hej alla föreningar, 

Hoppas ni har haft en fin sommar. Förbundet har mycket på gång nu under hösten och 
efter att ha varit i kontakt med flera av er verkar det vara samma ute hos er i 
föreningarna. 

Information från styrelsen 

Den 26-27 augusti träffades förbundsstyrelsen, några på kansliet och några via Teams, 
för ett par dagars planering kombinerat med styrelsemöte. 

Vi kan konstatera att det är mycket på gång nu under hösten. Vi har haft kontakt med 
flera viktiga samarbetspartners som IVO, AgeCap, Kraftsamling för psykisk hälsa, 
Studieförbundet vuxenskolan och Svenskt demenscentrum och kommer att ha en fortsatt 
dialog med dem framöver. Vi kommer också att medverka vid flera sammankomster som 
lokalföreningarna anordnar, i samband med Alzheimerdagen men även vid andra 
tillfällen under hösten. Detta är fördelat mellan personerna i förbundsstyrelsen. Ni kan se 
vad som är på gång i förbundets kalender på hemsidan.  

Förbundet kommer att medverka som utställare vid Äldreomsorgsdagarna och 
Socionomdagarna på Stockholmsmässan. Vi kommer också att vara representerade vid 
Alzheimer Europe's konferens i oktober. 

Ett öppet webbinar kommer att genomföras under hösten tillsammans med vår jurist 
Alva Jofred. Det kommer att sändas live och kommer även att spelas in. På så sätt kan vi 
sprida informationen vidare via hemsida, Facebook och vår Youtube-kanal. Vi 
återkommer med inbjudan och övrig information lite längre fram. Vår tanke är även att 
bjuda in föreningarnas ordförande till ett webbinar för information och dialog vid ett par 
tillfällen under hösten. 

En genomlysning har gjorts gällande medlemsantalet och hur det har sett ut sedan ett 
antal år tillbaka. Utifrån det kommer vi att bilda en fokusgrupp i styrelsen, tillsammans 
med förbundskonsulenterna. Vi kommer även att bjuda in representanter från 
lokalföreningarna. Syftet är att försöka ta reda på hur vi tillsammans kan arbeta för att få 
fler medlemmar.  

Styrelsen beslöt även att göra en grundläggande översyn av hur Demensförbundet och 
Demensfonden fungerar på central nivå. Målet med detta arbete är att skapa en mer 
effektiv och resurssnål organisation. 

Förbundet är remissinstans för nya äldreomsorgslagen som planeras att träda i kraft 
2024. Förslaget är just nu ute på remiss fram till den 15 november. En grupp i styrelsen 
arbetar med detta för att på bästa sätt förmedla förbundets åsikter. 

Demensförbundet har erbjudits att överta rollen att representera Sverige i Alzheimer 
Disease International, en roll som tidigare innehafts av Alzheimer Sverige. Styrelsen 
beslöt att acceptera detta erbjudande. 

Styrelseprotokollen kommer att publiceras på intranätet framöver, det senaste så snart 
det är justerat och signerat. 
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Insättsblad med ändringar i Anhörigboken 

Det finns uppgifter i Anhörigboken från 2019 som inte längre är aktuella. Vi har därför 
valt att ta fram ett insättsblad med de ändringarna. Det kommer vi att blada in i de 
exemplar vi har kvar på lager här på kansliet. Om ni föreningar har några böcker på lager 
behöver även ni blada in det i boken. Det finns för nedladdning på intranätets startsida. 

Byta ut följebrev i medlemsvärvningskuvertet 

Även följebrevet som ingår i medlemsvärvningskuvertet behöver bytas ut om ni har kvar 
det tidigare där Pär/Carina står som ordförande. Det nya brevet finns att ladda ner från 
intranätets startsida. 

Inför valet 11 september 

Vi har tagit fram lite kort information om hur personer med demenssjukdom kan rösta i 
valet den 11 september. Läs mer på förbundets hemsida.   

Information från förbundskonsulenterna 

Demensförbundet samarbetar med kommunikationsbyrån Bergström & Sund kring en 
marknadsföringskampanj av våra lokala demensföreningar, bilda 
demensföreningar/ideellt engagemang och Demensfonden. Syftet med kampanjen är 
ökad kännedom om lokalföreningarna, värdet av medlemskap samt Demensfonden. 
Förhoppningen är att det ska leda till fler medlemmar och sprida kunskap. Tillsammans 
med Förbundskonsulenterna har två nya regionala Facebook-sidor tagits fram. Pilot-län 
är Demensföreningarna Västra Götalands län och Demensföreningarna Dalarnas län.  
 
Genom att gilla och dela Facebook-sidorna stödjer du kampanjen. 
Demensföreningarna i Västra Götaland 
Demensföreningarna i Dalarna 
 
Hälsningar 
Carina Rejmus Cohen, kansliet 

https://www.demensforbundet.se/infor-valet-hur-fungerar-det-att-rosta-for-en-person-med-demenssjukdom/
https://www.facebook.com/Demensf%C3%B6reningarna-i-V%C3%A4stra-G%C3%B6taland-107359495406334
https://www.facebook.com/Demensf%C3%B6reningarna-i-Dalarna-109279158544715

