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Verksamhetsberättelse för år 2021  
  

Demensföreningens styrelse har under året haft följande 

sammansättning  
    

Ewa Miller                    ordförande     

Irene Sixtensson          vice ordförande  

Birgitta Lindkvist           sekreterare  

Susanne Sparby           ledamot  

Christer Fjälkebrandt    ledamot  

 

    

Revisor: Kjell-Ola Johansson  

Valberedning: utgörs av styrelsen  

  

Medlemsantal   
Den 31 december 2021 hade föreningen 225 medlemmar  

                      

Styrelsens arbete  
Styrelsen har via sin egen folder spridit information om Demensföreningen. 

Styrelsens representanter har deltagit vid en stor mängd digitala möten rörande 

demensfrågor m.m. 

  

Styrelserepresentation 2021  
Styrelseledamöter har även deltagit digitalt i olika grupperingar och sammankomster 

under året med representation och har framfört föreningens synpunkter i ärenden 

relevanta för vår förening, bl.a. i UPR Umeå Pensionärsråd och Anhörigrådet   

  

Aktiviteter under året  
Även detta år har våra aktiviteter påverkats och en del har utförts digitalt:  

 

15 april Möte med nya medlemmar  
 

     Kristina Sandberg, anhörigkonsult Umeå kommun, 

informerar om kommunens stöd och svarar på våra frågor. Denna gång 

möttes vi digitalt 

 

 

Styrelsemöten    

Styrelsen har haft 8 protokollförda 

sammanträden under året  
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31 maj Årsmöte 

 

  
Årets årsmöte genomfördes digitalt. 

 

3 september Guidning/Det gamla Umeå 

 

   
 

15 september Föreläsning Munhälsa/munvård/Grönt kort 

 

 
 

Tandläkare Hans Flodin talade om: Ålderserfaren och munhälsa - Tänk att det kan 

smaka så gott. Munnens betydelse för livskvalitet" 

 

 

 

 

Föreningen bjöd in medlemmar 
till guidad visning av  
Modeller av Umeå med 

omnejd från 30-, 40- och 

50-talet. 
Modellbyggare:  
Folke Hübinette-Back 
Guide var Lars Hübinette. 

Sedan bjöds det till fika med 
trevliga samtal 
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1 december Föreläsning Demenssjukdomar samt bemötande av personer med 

demenssjukdom 

 

  Universitetslektor Ulf Isaksson. En föreläsare som vi längtat efter och 

återigen fick lyssna på. Mycket välbesökt med massor av information, tips, tid för 

frågor och samvaro.  

         

 

Övrig verksamhet under året 
 

Samtalsgrupper  
Våra samtalsgrupper har under året hållit kontakt med varandra via 

telefon och mail. Under sen höst startade fysiska möten 

  

Vattengymnastik  
Under 2021 har badet på Hemgården hållit stängt 

 

 

Hemsida: www.demensforbundet.se/sv/lokala-

foreningar/vasterbottenslan/umea/om-foreningen/   
 

 

Föreningens bibliotek  
Föreningens lokala bibliotek har tidigare funnits i lokalen  

Kom in öst på stan som nu är stängd. 

Vi söker en ny plats för våra böcker och återkommer om detta. 
 

Demenslinjen.  
Anhöriga och demenssjuka har möjlighet till telefonrådgivning  

               

 

 

                                                               tel.nr. 0485-375 75  

Demensförbundets telefonrådgivare har mycket lång och gedigen erfarenhet av 
demenssjukvård, anhörigstöd och kan ge råd i de allra flesta frågor. 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=Ulf+isaksson+Ume%c3%a5&id=22A20EE7A3B874E3FDD85C565BF6F882E2E74D6F&FORM=IQFRBA
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Juridisk rådgivning. 

 Tel. nr. 08-658 99 20 

Demensförbundet har juridisk rådgivning tex. när det till exempel gäller god man, 
testamente eller hur man överklagar ett beslut från en myndighet i frågor som rör 
demenssjuka. 

Ekonomi  
Föreningens ekonomiska ställning och budget framgår av separat bilaga. 

 

 
 

 

Demensföreningen Umeå 2022-03-30  
 

 

 

  

Ewa Miller, ordf.                                             Irene Sixtensson, vice ordf.    

            

 

  

  

Birgitta Lindkvist, sekreterare                            Christer Fjälkebrant 

 

 

                     

          

  

Susanne Sparby                              

 

 


