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Hej alla föreningar, 
Om förra föreningsbrevet dröjde längre än vanligt så blev det desto tätare mellan breven 
denna gång. Här kommer information från förbundsstyrelsen och kansliet.  

Information från styrelsen  

Förbundsstyrelsen har haft de flesta styrelsemötena digitalt nu under hösten, både för att 
kunna arbeta effektivt men också för att spara reskostnader. Några gånger per år 
kommer vi dock att ha fysiska möten på plats på kansliet. Sista styrelsemötet för i år 
kommer vi att ha digitalt den 15 december. 

Förbundets webinar om framtidsfullmakt blev mycket lyckat och välbesökt. Vi vet inte 
exakt hur många som deltog då flera medverkade gemensamt i grupp men vi hade över 
300 registrerade deltagare. Inspelningen är publicerad på förbundets hemsida och på vår 
YouTube-kanal. Vi tänker att ni föreningar kan använda filmen om ni vill, att ha som 
samtalsunderlag på era lokala träffar och liknande. 

Vi kommer att fortsätta att erbjuda kostnadsfria webinarier under nästa år, med olika 
teman en eller två gånger per termin. Vi har till exempel fått frågor om bemötande, 
förebyggande åtgärder och hur man kan ta hand om sig när man har fått en 
demenssjukdom, vilket vi ser är något vi skulle kunna ha som teman i kommande 
webinarier. 

I förra föreningsbrevet berättade vi att vi skrivit ner förbudets medlemsantal till 9 000. 
Den senaste tiden kan vi glädjande nog se en liten tendens till ökning av medlemmar.  

Centralt avtal med Studieförbundet Vuxenskolan 
Demensförbundet har sedan många år tillbaka ett samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan. Vi har för avsikt att fortsätta samarbetet och har därför tecknat ett centralt 
avtal för att tydligare åskådliggöra och underlätta gemensamma nationella och lokala 
satsningar. 

Om ni i er lokalförening redan har ett etablerat samarbete och en god kontakt med något 
annat studieförbund, så finns det inget hinder att fortsätta med det. Ett centralt avtal 
med Studieförbundet Vuxenskolan är inte ett hinder för andra samarbeten. Men 
observera att endast ett studieförbund kan rapportera ett arrangemang och studiecirkel. 

Har ni några frågor kring det här kontakta gärna vår styrelseledamot Peter Almroth. 
peter.almroth@demensforbundet.se, 070-638 41 70. 

Remissvar från förbundet 
Förbundet har svarat på remissen SOU 2022:41 ”Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet 
i vård och omsorg för äldre personer”. Remissvaret är publicerat både på förbundets 
hemsida och intranät. 
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Ny e-post för beställning av material 
Vi har en ny e-postadress som vi gärna ser att ni använder när ni beställer material från 
förbundet forening@demensforbundet.se 

Information från förbundskonsulenterna 
När ni har haft era årsmöten – sista dag för det är den 31 mars 2023 – är det följande 
dokumentation ni behöver skicka in till förbundet:  

• Verksamhetsberättelse 

• Resultat- och balansräkning 

Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning skickas in till förbundet så snart 
som möjligt efter årsmötet, dock senast 30 april. Verksamhetsberättelsen ska vara 
underskriven av styrelsens ledamöter. Exempel på underlag för enkel redovisning finns 
under flik 6 i Föreningsguiden på intranätet. Om möjligt, maila handlingarna till 
forening@demensforbundet.se och om det inte går, skicka med post till förbundet. 

Bra om ni ser över medlemsregistret i arcMember så att antalet medlemmar stämmer 
inför årsskiftet. 

Vi håller på med en inventering av vilka föreningar som har eller har haft samtalsgrupper 
för nydiagnostiserade demenssjuka. Vi planerar ett digitalt nätverksmöte för 
samtalsledare i början av 2023. Även ni som inte just nu har en grupp men vill komma i 
gång är välkomna. Meddela Anette Svensson via mail 
anette.svensson@demensforbundet.se 
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