
 

 

Information från förbundsstyrelsen till ordföranden i 

lokalföreningar oktober/november 2022 
 

 

Styrelsen bjöd in till två tillfällen med digitala träffar för dem som önskade och hade möjlighet.  

Ordförande Liselotte Björk och vice ordförande Johan Karlman ledde träffarna. 

 

Här kommer en kort sammanfattning från den information och dialog vi hade med deltagande 

föreningar. De digitala träffarna var uppskattade av de som deltog, vi kommer fortsätta med det men 

också som tidigare lägga ut information på intranätet och i föreningsbrev. Personliga samtal och mail 

välkomnar vi då vi önskar en nära dialog mellan förbundsstyrelse, lokalföreningar och kansli.  

 

Sammanfattning information från styrelsen 

 

Krister Håkansson har avgått ur styrelsen av personliga skäl, Helen Lindermann går in som ersättare.  

 

Styrelsen har sedan kongressen identifierat det ekonomiska läget och insett att det är ett väldigt 

ansträngt läge där utgifter är större än inkomster.  

 

Vi har sett över alla avtal såsom leverantörsavtal för att om möjligt komma ner i kostnader. Vi har 

också gjort en översyn av organisationen på kansliet i samråd med vår arbetsgivarorganisation 

Fremia vilket medfört en omorganisation. Detta innebär att vi har beslutat att gå från 9 tjänster på 

kansliet till 7. 

 

Så här ser det ut nu: 

Förbundskonsulenter Anette Svensson och Laila Eriksson 

Ekonomiansvarig Annelie Gustafsson 

Kommunikatör Carina Rejmus Cohen 

Demensfonden Carina Glebenius 

Projekt Lotta Olofsson 

Förbundssekreterare vakant, annons för tillsättning av tjänsten går ut i november. 

 

Vi har tillsammans gjort en genomlysning av arbetsuppgifter, fördelat uppgifter samt gjort en 

konsekvensanalys, vår bedömning är att arbetet ska fungera på ett bra sätt och vi följer upp 

kontinuerligt. När vi så småningom har en förbundssekreterare på plats får vi ännu större möjligheter 

att på ett effektivt sätt jobba framåt. 

 

Vi blickade framåt på våra digitala träffar, här är några områden vi samtalade kring 

 

Fortsatt viktigt med stöd till föreningar på olika sätt då förutsättningarna är väldigt olika runt om i 

landet. En del har svårt få ihop en styrelse. Där behövs förbundskonsulent och förbund som stöd. 

Utmaningar att få fler medlemmar, tips att samarbeta mer med pensionärsföreningar, kyrka, idrott, 

bjuda in sig på anhörigträffar på SÄBO. Någon förening har bjudit in personal på utbildning.  

 

 



 

 

 

Fortfarande krångel med banker, behöver jobba vidare med det. Samtycke till kameraövervakning 

nattetid, frågan behöver uppmärksammas för att påvisa fördelarna för den som är sjuk. 

 

Demensförbundet behöver synas mer i media och andra sammanhang. Bra med nätverk, fortsätta 

bygga ut fler, kanske slå ihop en del föreningar. Vill ha nära kontakt med förbundskonsulenter och 

kansli, förbundsstyrelse. Önskemål att bjuda in ordföranden i lokala föreningar till fysiska träffar för 

stöd och inspiration, bra med digitala träffar också för att stämma av oftare och träffa andra i landet. 

Tipssida på intranätet för att enkelt sprida bra erfarenheter mellan lokalföreningarna. 

 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor! 

Förbundsstyrelsen 


