
    
                                       
 
 

 
Demensföreningen i Umeå 
 

Verksamhetsberättelse för år 2015 
 
Demensföreningens styrelse har under året haft följande sammansättning 
 
Ewa Miller   ordförande   
Irene Sixtensson  vice ordförande 
Ann-Charlott Idahl sekreterare 
Agneta Strömgren kassör 
Susanne Sparby ordinarie ledamot  
Eva-Marie Thorstensson ordinarie ledamot 
Ulla Renberg  ordinarie ledamot
  

 

 

 

 

 
Revisorer: Gunnar Andersson 
Revisorsuppleant: Kjell-Ola Johansson 
Valberedning: Dan Sjösten 
 
Medlemsantal  
Den 31 december 2015 hade föreningen 210 medlemmar 
 
Årsmöte 
Demensföreningens årsmöte genomfördes den 25 mars på Hemgårdens matsal.  
Marianne Normark valdes till ordförande för årsmötet.  

   
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att via foldrar sprida information om Demensföreningen. 
Styrelsens representanter har deltagit vid en stor mängd sammankomster för anhöriga, inbjudna av 
kommunen, för att berätta om föreningen och vår verksamhet. Deemensföreningen deltar också vid ett 
av mötena som kommunens anhörigkonsulenter erbjuder de anhöriga till dementsjuka som nyss fått sin 
diagnos. 
 
Styrelserepresentation 2015 
Styrelseledamöter har deltagit i olika grupperingar och sammankomster under året med representation 
och har framfört föreningens synpunkter i ärenden relevanta för vår förening, bl.a. UPR Umeå 
Pensionärsråd 
 
Demensföreningen i Umeå, värd för Demensförbundets kongress 2015  
11-13 september möttes 57 av Sveriges demensföreningar för Förbundskongress. Föreningarna kom 
från hela landet, från Norrbotten i norr och Skåne i söder. Umeå visades sig från sin allra bästa sida 

Kristina Sandgren, 
anhörigkonsulent i Sävar talar 
om: 
”Möjligheter och rättigheter 
som anhörigvårdare” 

Styrelsemöten 
Styrelsen har haft ett konstituerande 
sammanträde samt ytterligare 11 st 
protokollförda sammanträden under året 
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Demensföreningen i Umeå 
med mycket vackert väder och Smakfestival på torget. Sedvanliga förhandlingar och val genomfördes 
med Christer Bäckman från Gräsmyr som ordförande och Inge-Bert Täljedal som bisittare och som 
presenterade Umeå på ett mycket intressant sätt, inledningsvis. Stina-Klara Hjulström avtackades efter 
18 år som ordförande i Förbundet. Pär Rahmström valdes till ny ordförande. Kongressen hölls på 
Folkets hus där även en festmåltid avnjöts. 
 
För de som stannade kvar till söndager bjöd Demensföreningen i Umeå på ett antal aktiviteter med 
guider från föreningen. Bildmuseet presenterades av Brita Täljedal. Visning av Guitar Museum och 
Väven, U&Me och Stora hotellet. Eftermiddagen avslutades med ett mingel i Naezéns bibliotek på Stora 
hotellet.  

   
Guitar Museum 

        
Bildmuseet                                       Stora hotellet och Väven 

     Stiftelsen Demensfonden i Västerbotten.  
Under året har från vår stiftelse, Demensfonden i Västerbotten, delats ut bidrag till: 
 Musikinstrument och aktivitetsmaterial till Sjöjungfrun    4 500:- 
 Aktivitetsmaterial: dockor, böcker m.m. till mötesplats Ågläntan i Sävar   3 500:- 
 Aktivitetsmaterial: filmer, spel, pussel till avd. Mjölnaren Bruksbacken Sävar  5 500: 
 Hönor och hönsbur till Tegs äldrecenter      8 840:- 
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Demensföreningen i Umeå 
 

Samtalsgrupper 
Föreningen har två samtalsgrupper för anhöriga över 65 år träffas varannan vecka i Vuxenskolans 
lokaler i centrala Umeå. Tid: tisdagar kl. 1300-1500 respektive onsdagar kl. 1100-1300. 
 
Vattengymnastik 
Under ledning av en elev från sjukgymnastutbildningen vid Umeå universitet har vattengymnastik för ett 
trettiotal anhöriga, genomförts på Hemgårdens äldrecenter varje måndag under läsåret. Förutom 
vattengymnastiken ges där tillfälle att ventilera aktuella frågor. Året avslutades traditionsenligt med 
vårmeny efter vårterminen och risgrynsgröt med alla tillbehör, kaffe och god kaka till jul. 
 
Hemsida http://www.demensforbundet.se/se/lokala_foereningar/vaesterbottens_laen/umea 
Vår förenings hemsida uppdateras löpande. 
 
Föreningens bibliotek 
Föreningens lokala bibliotek har nu flyttats till lokalen Kom in – kafé och aktivitetsplats 
öst på stan. Välkommen in att låna!  
Adressen är Östra strandgatan 50 A, BV (ingång från gården) 090-16 30 90 
 
Demenslinjen. 
Anhöriga och demenssjuka får här möjlighet till telefonrådgivning på tel.nr. 0485-375 75 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomiska ställning och budget framgår av bifogad redovisning 
 
Umeå 2016-03-30 
     
 
 
Ewa Miller, ordf   Irene Sixtensson, vice ordf             Ann-Charlott Idahl, sekreterare 
 
  
       
          
Agneta Strömgren, kassör           Ulla Renberg            
 
 
 
 
Eva-Marie Thorstensson           Susanne Sparby 
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