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Nu är anmälan till Anhörigriksdagen 
den 9-10 maj 2017 öppen. 
Information om detta har tidigare 
skickats ut till er via e-post. Skicka 
gärna den informationen vidare för att 
öka spridningen. Kanske till politiker 
och tjänstemän i er kommun? Och 
glöm inte att själva anmäla er till 
konferensen! 
Anmälan sker via denna länk: http://
axacoair.se/go?PM4HW3kj 
Information om nästa års föreläsare 
kommer löpande att läggas ut på 
hemsidan.

Här kommer en påminnelse om att 
Satu Johansson på kansliet gärna 
bistår er i arbetet med att utveckla era 
föreningsbroschyrer. 
Skicka ett mejl eller slå en signal! 
Kontaktuppgifter:
Telefon: 010-155 70 64 
E-post: satu.johansson@
anhorigasriksforbund.se

Det har varit ett stort intresse 
för broschyren med Anhörigas 
Riksförbunds fem intressepolitiska 
frågor i kortformat. Ni har alla 
möjlighet att beställa dessa broschyrer 
för att sprida lokalt och bland era 
medlemmar. Kontakta Satu Johansson 
på kansliet:
Telefon: 010-155 70 64 
E-post: satu.johansson@
anhorigasriksforbund.se

Tänk vad tiden flyger. Julen står redan för dör-
ren. Det har varit en intensiv höst med många 
olika aktiviteter. Förbundet har, som tidigare 
redovisats, bland annat deltagit i arbetet med 
att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldre-
omsorgen. Här har vi lyckats få med anhörig-
perspektivet och Nka fick till och med i uppdrag 
att ta fram en delrapport om detta. Den har 
precis kommit från tryckeriet.

Förbundet har också varit med i ett arbete 
som Myndigheten för delaktighet bedrivit för 
att öka tillgängligheten. Det har fokuserats på 
att ta fram material för att handeln ska kunna 
underlätta för personer med demenssjukdom/
kognitiv svikt att kunna handla. AHR var också 
med när detta presenterades i slutet av novem-
ber. Det kommer snart att finnas material om 
detta, som ni i föreningarna får tillgång till. Vi 
återkommer när det är klart.

Den så kallade Framtidsgruppen har också 
startat sitt uppdrag. Under hösten gick det ut en 
inbjudan till alla föreningar att vara med i grup-
pen, som tillsammans med representanter för 
förbundsstyrelsen ska förbereda ett underlag om 
hur vi vill att förbundet ska utvecklas, förening-
arna stärkas och fler medlemmar rekryteras. I en 
särskild ruta kan ni se vilka som ingår i gruppen. 
Vi hade gärna sett att fler föreningar hade haft 
möjlighet att vara med, men det är förstås fullt 
upp ändå. När vi är klara med underlaget kom-
mer det att skickas ut till er i föreningarna, så att 
ni får chansen att diskutera det. Avsikten är att 
det ska behandlas på kongressen i april, så alla 
kommer att få möjlighet att påverka.

Det känns ganska långt till april nu, när vi får ses 
i Göteborg, men jag ser redan fram emot det! 

Men nu behöver vi nog alla en lite lugnare pe-
riod, när vi förhoppningsvis får lite vila och kan 
njuta av helgerna, för att stärka oss inför kom-
mande år.

Jag vill tacka er alla för i år och önska en riktigt 
God Jul och Gott Nytt År!

Ordföranden har ordet

Anhörigriksdagen 2017 Hjälp med broschyrer

Våra intressepolitiska 
frågor i kortformat

Under hösten har förbundet successivt 
arbetat med att förbättra hemsidan. Vi 
har bland annat förenklat startsidan 
för att underlätta navigeringen och 
gjort en ny layout på nyheterna. Även 

Facebook- och Instagramflödet ligger 
nu på startsidan. Vi arbetar även aktivt 
med att sätta upp ett forum/intranät 
på hemsidan. Vi återkommer med mer 
information om detta.

Även en ny valberedning ska tillsättas 
under 2017. Nomineringar till 
valberedningen ska vara Satu Johansson 
på kansliet tillhanda senast den 6 
februari 2017.  

Kontaktuppgifter:
Telefon: 010-155 70 64 
E-post: satu.johansson@
anhorigasriksforbund.se

Förändring av hemsidan och kommande intranät

Vem ska sitta med i  
nästa valberedning?

Den 18 november tog förbundsstyrelsen 
beslut om att tillsätta en Framtidsgrupp 
inför Kongressen 2017. 

Gruppens uppdrag är att ta fram ett 
underlag för att förbundets kongress 
ska kunna ange inriktning för utveckling 
av förbundet under den kommande 
mandatperioden. 

Deltagare i arbetsgruppen 
Från förbundsstyrelsen 
Ann-Marie Högberg, sammankallande 
Pontus Oscarsson 
Ingela Månson 

Gun-Britt Björevall

Från kansliet 
Mailis Lundgren

Från regioner/lokalföreningar 
Stefan Bauer, Svedala Anhörigförening 
Per-Johan Ekelöf, Anhörigföreningen 
Göteborg 
Jan- Erik Larsson, Solna 
Anhörigförening 
Anita Oxburgh, Anhörigföreningen på 
Södermalm 
Eva Karlsson, Anhörigföreningen i 
Karlstad

Framtidsgruppen har påbörjat sitt arbete
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Norrhultskansliet 
Anhörigas Riksförbund 
Norrhultsvägen 44 B 
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Anhörigas Riksförbund 
Härdgatan 23 
432 32 Varberg
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Utse och anmäl ombud till kongressen i Göteborg
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Den 7-8 april är det dags för Anhörigas 
Riksförbunds kongress på hotell Scandic 
Crown i Göteborg. Kongressen inleds med 
lunch kl. 11.30-12.30 den 7 april och avslutas 
med lunch kl. 12.00-13.30 den 8 april.

Anmälan om utsedda ombud ska skickas 
senast den 3 mars 2017 med e-post till 
satu.johansson@anhorigasriksforbund.
se eller per post: Anhörigas Riksförbund, 
Norrhultsvägen 44B, 360 71 Norrhult.

Anmälan ska innehålla respektive ombuds 
namn, adress, e-post, telefon samt vilken 
lokalförening denne representerar.

Ombudsavgiften är av förbundsstyrelsen 
solidariskt framställd till 750 kr/ombud. 

Vid frågor kontakta Satu Johansson via e-post 
satu.johansson@anhorigasriksforbund.se eller 
per telefon: 010-155 70 64.
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God Jul 
och Gott 
Nytt År!

Kontakt

Under december månad kommer förbundet 
att skicka ut Socialstyrelsens vägledning för 
kommuner - Stöd till anhöriga - till samtliga 
anhörigföreningar. Syftet med detta är 
att ni ska kunna använda er av den i ert 
lobbyarbete lokalt. Vägledningen beskriver 
väl hur anhörigstödet bör utformas i våra 
kommuner.

Myndigheten för delaktighet (MFD) 
kommer gärna ut på regionmöten och 
informerar om sin verksamhet.

Om ni föreningar är intresserade av 
detta, kontakta Anett Karlsson. 
Telefon: 010-155 70 61 
E-post: anett.karlsson@
anhorigasriksforbund.se

Vägledningen Stöd till 
anhöriga skickas ut

Myndigheten för delaktighet 
vill delta på föreningsmöten

Över jul- och nyårshelgerna kommer 
kansliet att hålla stängt den 23 
december. I mellandagarna håller vi 
öppet som vanligt. Vi kommer även 
att hålla stängt den 5 januari efter 
klockan 12.00

Njut nu av lediga stunder 
tillsammans! Vi på kansliet vill tacka 
er alla för ett fint samarbete under 
2016 och även passa på att önska er 
en God Jul och ett Gott Nytt År! 

/Mailis, Anett, Satu och Jessica

Kansliets öppettider 
över jul och nyår

Tiden går fort och slutdatumet för 
inlämnande av nomineringar till olika 
uppdrag som ska beslutas av kongressen 
2017 närmar sig. Nomineringar ska vara 
valberedningen tillhanda den 2 januari 2017. 

Ta nu chansen att nominera medlemmar 
i din förening, eller annan lokalförening, 
som du tycker har bakgrund och kunskaper 
som du upplever skulle vara värdefulla för 
förbundsstyrelsen, stadgekommittén eller 
revisionen.

Du som inte tillhör någon 

lokalföreningsstyrelse, men har eget 
intresse, eller känner  någon som du tycker 
skulle vara ett värdefullt tillskott för något 
uppdrag, ta kontakt med styrelsen i din 
lokalförening. De kan bistå med inlämnande 
av nomineringar.

Alla lokalföreningar har blanketter och 
information för ett nomineringsförfarande. 
Ring gärna Alf  Andersson, ordförande i 
valberedningen, om du vill diskutera något 
kring nomineringsförfarandet.

Telefon: 010-155 70 62.

Fortsätt nomineringsarbetet!


