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I föreningarna har ni nu hållit eller ska hålla årsmöte. 
Från förbundsstyrelsen och kansliet är vi med på en 
del av dessa vilket är väldigt roligt. Det ger en tydlig 

bild av hur mycket bra som görs ute i landet. Men vi 
ser också det hårda arbete ni utför och ibland kan det 
vara svårt att få in nya aktiva i styrelsen. På andra håll 
har man hittat kreativa sätt att hantera situationen med 
svårigheter att få till en traditionell styrelse. 

Men framförallt ska det sägas att det bildas nya 
föreningar med entusiastiska medlemmar runt om i 
vårt land. Med nya föreningar och fler medlemmar kan 
vi göra ett allt större avtryck i såväl debatt som i alla 
anhörigas ofta tuffa vardag. 1,3 miljoner informella 
omsorgsgivare behöver en stark organisation i ryggen.

Med Framtidsgruppen startade vi arbetet att utveckla 
vårt förbund. En lång vision formulerades med ett 
tioårsperspektiv. Nu är det dags att gå vidare med det 
arbetet och ta fram en lite mer snärtig vision. Vi behöver 
bli mer tydliga som organisation, bl.a. för att lättare 
kunna rekrytera nya medlemmar och för att verkligen 
känna att vi hör ihop och drar åt samma håll. Så kan vi 
bli ännu bättre företrädare för anhöriga. 

På förbundets årsmöte i april drar vi igång detta med 
hjälp av Erik Wagner från Idealistas förlag och IOGT-
NTO. Han kommer att inspirera oss och leda oss i de 
inledande diskussionerna kring vad vi ska tänka på i 
visionsarbetet. Arbetet kommer sammanställas och 
bearbetas för att få fram ett diskussionsunderlag för 
medlemmarna att ta ställning till. Det behöver stötas 
och blötas av många för att det ska bli så bra som möjligt 
– och för att vi ska bli många som känner att detta är 
rätt att jobba för. Vid kongressen 2020 är det sedan 
dags att ta beslut om vår vision för förbundet.

Utöver årsmötet är det nu stort fokus på Anhörigriks-
dagen förstås. Det är verkligen något att se fram emot, 

inte bara för vårsolen i Varberg, utan för att vi har ett 
sådant bra program! I år är temat Barn & unga – en 
viktig och särskilt utsatt anhöriggrupp. Vi har just fått 
besked att socialminister Lena Hallengren kommer att 
gästa oss vilket blir spännande, men också viktigt för 
henne att få möta oss anhöriga så här!

Därutöver har vi våra projekt om kartläggning av det 
kommunala anhörigstödet och jämställdhetsprojektet 
som börjar rulla igång. Vi har också inlett ett samarbete 
med Helsjöns folkhögskola om en vidareutbildning för 
anhörigkonsulenter. Idag finns det faktiskt inte någon 
utbildning för denna viktiga personalgrupp. Det är 
folkhögskolan som kommer att stå för det praktiska 
arbetet men det är fint att de lyssnat till vårt förslag 
och att vi får så stort inflytande över innehållet.

Det är verkligen mycket på gång och ett idogt arbete 
som pågår i förbundet. Nu ser jag fram emot att få 
möta många av er på årsmötet i Karlstad den 5-6 april!

Det är årsmötestider

Har du 
Facebook? 

Hjälp oss genom att 
gilla Anhörigas 
Riksförbund!



Ny supporthörna på årets årsmöte
Vi har märkt att datorvanan ute i föreningarna varierar och att det ofta 
kan finnas tekniska frågetecken som behöver rätas ut. Vid årsmötet i april tänker vi från kansliet därför testa ett nytt 
grepp med en teknisk support.Under årsmötet kommer ni att kunna ställa era tekniska spörsmål direkt till förbundets 
kommunikatör Lars Tegermark. 

Det kan vara allt ifrån hur föreningen kan skapa sin egen sida på facebook till att fixa en ny mejladress dit föreningens 
samlade e-post kan gå till. Vi kommer också kunna tillverka de etiketter med kontaktuppgifter som förbundet nu 
erbjuder lokalföreningarna för att ni ska kunna använda förbundets foldrar som era egna. En annan sak är de enkla 
föreningsfoldrar som vi på kansliet kan bistå med.

Så vi vill helt enkelt att ni ska ta med era frågor och funderingar så ska vi se om vi inte kn åtgärda några av dem. 
Vi ses i Karlstad!

Anmäl er till 
Anhörigriksdagen

på 
www.anhörigriks-

dagen.se

Nytt formulär för föreningsfakta
Med detta utskick av Föreningsnytt får ni 
även en ny uppdaterad version av blanketten 
föreningsfakta. Det är av största vikt att vi 
på förbundet har färska uppdaterade uppgifter 
om lokalföreningarna så var skicka dessa, 
fullständigt ifyllda snarast till oss på kansliet.
Tack!

Fyra filmer om Anhörigskap
Ni har väl inte missat att våra fyra nya anhörigfilmer ligger 
ute på hemsidan och på You Tube. De är alla omkring tio 
minuter långa som på ett nära och gripande sätt beskriver 
fyra anhörigas berättelser. Leif, Sarah, Jessica och Solveig 
delar alla generöst med sig av sina erfarenheter som 
många av oss kan känna igen oss i. 

Tanken är att dessa filmer ska används i våra möten 
med politiker, tjänstemän och andra för att inledningsvis 
beskriva vad det kan innebära att vara en informell 
omsorgsgivare idag. Filmerna har producerats i samarbete 
med Röda Korset och Nka.


