
 
 
Protokoll 2 – Demensförbundets styrelsemöte 
 
Plats:    Digitalt via Teams 
 
Dag:      Torsdag 12 januari 2023 Tid: 18:25-1945 
 
 

§1 Mötet öppnas 
 
§2 Närvarande, val av sekreterare och justerare 
Ordförande öppnade mötet, närvarande Liselotte Björk, Johan Karlman, Lena Kock, 
Noomi Hertzberg-Öberg, Evabritt Johansson, Ulrika Fredh, Ulf Andersson, 
Margaretha Svensson och Helen Lindermann.  
Peter Almroth har anmält förhinder. 
 
Johan Karlman valdes till sekreterare, Evabritt Johansson och Helen Lindermann 
valdes till justerare. 
 

 
§3 Dagordningens godkännande 
 
Dagordningen godkändes 
 
§4 Avstämning föregående protokoll styrelsemöte nr 12 
Inget att ta upp 
 
§5 Ekonomi 
Lena redovisade att de åtgärder som genomförts har gett effekt och att förbundet 
minskat sitt underskott. Fortsatt arbete med budget för 2023 genomförs av Lena, 
Johan och Helen 
 
 
§6 ADI, Demensförbundet hållning till medlemskap 
Styrelsen anser att vi ska gå med i ADI. Ansökan tar ca två år för att bli antagen till 
ADI. Ulrika fortsätter som förbundets representant mot ADI. 
Beslut: Förbundet fortsätter med ansökan mot ADI. 
 
§7 Utse arbetsgrupp för analys av Anhörigboken 
Vad är värdet att ha denna bok, samt hur denna ska utvecklas (tryckt, digital) 
Beslut: Evabritt och Noomi utgör styrelsens arbetsgrupp och ger ett förslag till 
styrelsen vid nästa styrelsemöte. 
 
§8 Information från möte Alzheimer Sverige 
Liselotte, Margareta, Ulrika och Evabritt träffade Alzheimer Sverige, Ordförande och 
verksamhetsansvariga. Syftet med mötet är vad är värdet att det finns två föreningar, 
hur kan vi samarbeta? Ska vi vara två föreningar med samma målgrupp? Mötet 
upplevdes som positivt där det genomfördes en bra dialog. Vidare så skulle respektive 
styrelse ta med sig hur vi kan jobba tillsammans och fortsatt samarbete. 
Beslut: Styrelsen är positiv till en fortsatt dialog med Alzheimer Sverige.  
 
 
§9 Struktur för rapporter förbundskonsulenter, styrelsemedlemmar, 
fokusgrupper  



 
 

Vilken information behöver styrelsen, var ska den finnas tillgänglig. 
Beslut: Arbetsgruppen med Johan, Helen och Lena tar fram strukturen för fortsatt 
rapportering till styrelsen samt hur dessa ska lagras. 
 
§10 Ställningstagande till medlemskap i Funktionsrätt Sverige 
Vi bordlägger detta till nästa styrelsemöte. Helen föredrar då fördelar och nackdelar 
vid nästa styrelsemöte. 
 
 
§11 Projekt How do People with Dementia “Age in Place” in Today’s 
Sweden 
Projekt från Linköpings universitet vill få stöd i fortsatt. 
Beslut: Styrelsen ställer sig positiv till att förbundet ska vara rådgivande samt 
kunskapsspridande. 
 
§12 Stödbrev projekt Digitalisering DöBra 
Beslut: Styrelsen är positiv till detta projekt. 
 
§13 Digital broschyr JS  
Följande verksamheter har tackat ja till att finansiera vår digitala broschyr: 
• Posifon AB 
• Nutricia Nordica AB 
• Mentex AB 
• TFH Sensory AB 
• Stiftelsen Stora Sköndal 
• MiniFinder Sweden AB 
Beslut: Återremitteras till förbundets kommunikatör avseende hur vi kan villkora vad 
som skrivs i denna broschyr. Kommunikatören önskar bollplank i styrelsen och detta 
bestämdes till Noomi och Ulrika. 
 
§14 Plan för information att arbeta i Teams 
Ulrika tog upp frågan om hur vi kan använda Teams för att lagra och sprida 
information.  
Beslut: Vi tar upp detta på planeringsdagarna med Teams 
 
§15 Övrigt 
Deltagande i Demensdagarna 24-25 maj i Örebro. 
Beslut: Noomi och Lena kan nog vara disponibla att delta. 
 
Ulf och Margareta presenterade kostnader för Yngre nätverket för hela Sverige, tre 
platser södra, mitt och norr för konferenspaket skulle bli ca 100.000 kr för två träffar 
per år.  
Beslut: Ulf och Margareta får uppgift att fortsätta arbetet med formulera målsättning 
och hur detta kan fortsätta drivas framåt. 
 
Ska förbundet stödja deltagarna med resekostnaderna för yngre nätverket den 18 
mars? 
Beslut: Styrelsen godkänner detta för deltagarna vid denna gång. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
§16 Nästa styrelsemöte 
230323 kl 1730 
 
§17 Mötets avslutande 
Mötet avslutades 

 
 
Stockholm 20230112 
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