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Hej alla föreningar, 
Nu är vi redan inne i mars månad och vi börjar ana våren här hos oss, härligt. 

Information från styrelsen  

I januari träffades förbundsstyrelsen för ett par givande planeringsdagar med 
diskussioner och gemenskap. Även kanslipersonalen medverkade en av dagarna. 

Under de här två dagarna diskuterade vi visioner och strategier för förbundet de 
kommande åren och vi arbetar nu vidare med att formulera detta på ett tydligt och bra 
sätt. I stora drag handlar det om ett inkluderande demensvänligt samhälle så att Sverige 
och världen blir ett bättre samhälle att leva i.  

Vårt påverkansarbete kommer att ha fortsatt hög prio med remissärenden, uppvaktning 
av politiker nationellt, regionalt och kommunalt. Samverkan med andra aktörer inom 
demensområdet ser vi också är av stor vikt likaså vårt kommunikationsarbete som vi 
kommer att utveckla. 

Utifrån det här har vi påbörjat handlingsplaner där vi fördelat arbetet på styrelse och 
kansli och vi kommer givetvis även att involvera er föreningar.  

Studieförbundet Vuxenskolan 
Förbundet har haft möte med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och har nu tecknat ett 
formellt nationellt samarbetsavtal med dem. SV kan hjälpa till att förstärka vårt 
styrelsearbete lokalt. Vi kan också få info om och anmäla oss till SV föreningsakademins 
aktiviteter www.sv.se/foreningsutveckling 

En del samtalsgrupper kan ha undvikit att samverka med SV genom kravet på digital 
närvarolista. Det finns dock möjlighet att göra undantag varför det kan vara läge att höra 
med den lokala SV-avdelningen. SV är medveten om våra föreningars arbete med 
medlemsnytta och de kan hjälpa till att processa och stödja oss i vårt arbete. Det finns 
material som kan bidra till att jobba fram resultat. 

Ny förbundssekreterare till kansliet 

Vi hälsar Linda Lundberg välkommen till förbundet. Linda börjar på kansliet idag den 1 
mars och kommer närmast från Riksförbundet SIMON där hon arbetat som 
förbundssekreterare. 
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Demensforum 2023 

I skrivande stund är Demensforum nr 1 på väg ut till er och alla medlemmar. Vi hoppas 
ni gillar det nya numret. Vi kan också berätta att vi, som en del i vårt utvecklingsarbete, 
planerar att byta namn på tidningen.  

Så här ser det ut gällande utgivningsdagar och materialdagar för resterande utgåvor i år: 

Nr. 2 
Materialdag 24 april, utgivning 15 maj. 

Nr. 3 
Materialdag 14 augusti, utgivning 7 september. 

Nr. 4 
Materialdag 6 november, utgivning 30 november. 

Hälsningar 

Carina Rejmus Cohen 

 

 

 

 


