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Hej alla föreningar, 

Hoppas ni har det bra. Här kommer lite information från förbundsstyrelsen och kansliet.  

Information från styrelsen 

Det här föreningsbrevet har dröjt lite längre än vad som var tänkt, mycket på grund av att 
vi har haft några intensiva månader med översynen av ekonomin, vilket vi även skrev om 
i förra föreningsbrevet. 

Det har varit en ansträngande tid. Att veta att det behöver göras förändringar men inte 
riktigt veta hur det ska påverka alla är förstås påfrestande. Nu gör vi en nystart med den 
kompetens och erfarenhet som finns hos kanslipersonalen och förbundsstyrelsen.   

Under den här tiden har vi haft ett mycket bra samarbete i förbundsstyrelsen. Alla har 
jobbat med olika frågor och projekt, hela tiden med fokus på uppdraget och det viktiga 
arbete som görs i förbundet och ute i föreningarna. 

Vi har nu provat på digitala träffar för ordföranden, vilket vi förstår uppskattades av er 
som hade möjlighet att medverka. Vi kommer att ha fler digitala träffar, men kommer att 
fortsätta informera på det här sättet också, via föreningsbrev och självklart även genom 
personliga kontakter. För er som inte kunde delta vid någon av de digitala 
informationsträffarna tidigare så har vi nu lagt ut anteckningar från mötena på 
intranätet. 

Alzheimer Europe, där förbundet är medlem, har en arbetsgrupp vars syfte är att sprida 
och ta tillvara på erfarenheter inom medlemsorganisationerna i Europa. Om vi i Sverige 
vill så kan vi nominera någon anhörigvårdare till denna arbetsgrupp. Om du själv – eller 
om du känner någon i din förening – som kan vara intresserad så hör av dig till oss 
senast i mitten av november. 

Justerat medlemsantal i förbundet 

Vi har justerat förbundets medlemsantal till närmare 9 000. Har ni den tidigare siffran 
på strax över 10 000 medlemmar i er marknadsföring är det bra om ni uppdaterar 
medlemsantalet. 

Beställning av material 
När ni beställer material från förbundet är det bra om ni använder den interna 
beställningsblanketten som finns i föreningsguiden (flik 6) i stället för att använda 
förbundets externa webshop på hemsidan. Anledning är att förbundets ekonomiska 
redovisning blir missvisande då ni föreningar har ett annat pris än övriga.  

Förbundet söker en förbundssekreterare 

Nu söker vi en ny förbundssekreterare till kansliet. Är du denna person eller vet någon 
som skulle kunna passa för tjänsten? Hjälp oss gärna sprida vidare. Mer info om tjänsten 
hittar du på förbundets hemsida: https://www.demensforbundet.se/vart-
uppdrag/lediga-tjanster/ 
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Nytt lösenord till intranätet 

Nu har vi bytt lösenord till intranätet. Du loggar in med användarnamn: Hem22sida, 
lösenord: Dojja94 

Information från förbundskonsulenterna 

Det har kommit frågor kring föreningsstadgarna och sista datum för föreningarnas 
årsmöten 2023. Stadgarna från 2018 gäller då inga ändringar gjordes i samband med 
kongressen i maj. Sista dag för årsmöte i föreningen är fortsatt den 31 mars.  
 
Hälsningar 
Carina Rejmus Cohen, kansliet 


