
  

 

2022 års Verksamhetsberättelse för Demensföreningen i Linköping 

  

Styrelsens                      Ordförande:        Ulla Faleij 
sammansättning:           Ledamöter:         Angelica Karlsson 
         Kristina Ramstedt 
         Gunilla Stockman 
         Victoria Olsson/vakant 
           Suppleanter:       Eva-Lena Lundberg 
         Maria Kappling 
           Revisor:              Christer Wallhagen  
           Kassör:               Johanna Lundberg 
           Hedersledamot:  Inga-Maja Rydholm 
                Avgångar i styrelsen: Victoria Olsson  
 
                                                                                            

Medlemmar: Vid årsskiftet hade föreningen 204 medlemmar jämfört med 168 
medlemmar år 2021.  
 
Medlemsavgift: Var samma som föregående kalenderår, 150 kronor. 

Sammanträden: Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 styrelsemöten.   

Café Förgätmigej: En mötesplats som riktar sig till personer med kognitiv sjukdom/ 
demenssjukdom och deras anhöriga och andra intresserade. Under året har 8 
Caféträffar planerats på Anhörigcenter med olika föreläsare, musikunderhållning, fika 
och smörgås som föreningen bjöd på. Verksamheten är ett samarbete mellan 
Anhörigcenter, Studieförbundet Vuxenskolan, Resurspoolen och Demensföreningen i 
Linköping. Träff vår och höst med Café Förgätmigejs volontärer. 
 
Årsmötet: Vid årsmötet den 21 mars deltog 11 medlemmar. Val förrättades och övriga 
stadgeenliga ärenden behandlades. Medlemmarna bjöds på kaffe och smörgås.                                
                                                                                                                                                               
Kongress: 7-8 maj 2022 och Ulla Faleij och Ann-Mari Thoor deltog i Stockholm. 
Demensföreningen hade nominerat Liselotte Björk till ordförande i Demensförbundet. 
Kongressen valde Liselotte Björk till förbundsordförande. 

Anhörigstöd: Styrelsen har under året tagit emot telefonsamtal från medlemmar och 
andra som hade behov av råd och stöd. 

Nätverksträff: Ordnades av Demensförbundet den 25–26 september i Växjö där 
ordförande Ulla Faleij och Ann-Mari Thoor från aktivitetsgruppen deltog. 

 



 
Äldrenämnden: Styrelsen har haft flera möten med politiker i Äldrenämnden under 
året.  

Samarbete: Demensföreningen har under våren och hösten deltagit på 
Demenscenters storföreläsningar “Ett demensvänligt samhälle”, anhörigträffar och 
Alzheimerloppet där ibland andra verksamheter i kommun och region har deltagit. 

Sång och musik: ”Sommar med Mathias”, trubadur Mathias Brandin Beltramo har 
uppträtt utomhus på 8 äldreboenden i Linköpings kommun. Föreningen har stått för 
omkostnaderna. 

35 års jubileum: firade vi den 20 september då vi bjöd in medlemmar och andra 
intresserade att lyssna på Liselotte Björk, Eva Granlund och Linn Sandberg. Det var 
ca 80 personer som kom. Demensföreningen bjöd på smörgås och bakelse. 

Funktionsprogram: Föreningen har lämnat synpunkt och kommentarer till Social 
och Omsorgsförvaltningen ang. förslag till hur gruppboenden i kommun ska se ut.  

Föreningsbidrag: Demensföreningen har sökt och mottagit föreningsbidrag från 
Äldrenämnden, grund – medlems- och aktivitetsbidrag och Omsorgsnämnden, 
aktivitetsbidrag.  

LSS-lagen om stöd och service. Samtal med politiker om yngres situation vid tre 
tillfällen. I december var två representanter från föreningen tillsammans med politiker 
i Uppsala och besökte ett LSS boende för yngre personer med demenssjukdom.  
Träff med verksamhetschef på boende i Linköping för yngre personer.  

Övrigt:  
Information om föreningen på anhörigträff på Stiglötsgatan.  

Deltagit på FoU-intervju om “En jämlik vård”. 

Medverkat på föreningsträff i Norrköping med representanter från Motala och 
Norrköping.  

Träffat Jenny W på Lejonfastigheter ang nybyggnation av vårdboende. Föreningen 
har via en referensgrupp där Demenscenter ingår möjlighet att ge synpunkter.  

Informationsbord på Äldredagen 2 november.  
                                         

Föreningens ekonomi   Kassan 2022-01-01         109 517,33 kr 
2022:                               Inkomster                              50 018,00 kr 
        159 535,33 kr                                     

Utgifter                             57 081,82 kr 
 Behållning 2022-12-31      102 453,51 kr    
                        159 535,33 kr  
 
 



 
 

På den här länken kan du följa föreningens verksamhet:  
https://www.demensforbundet.se/linkoping                            
          

Du kan nå föreningen på demensforeningen.linkoping@gmail.com   
eller ordförande Ulla Faleij på telefonnummer 070-522 71 28. 
 

 

   

Linköping den 21 februari 2023, Demensföreningen i Linköpings styrelse       
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