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Så har vi då klarat av 2019 års årsmöte. Det var två 
intensiva och givande dagar med vitalitet och god 
stämning. Stort tack till alla ombud som bidrog 

till detta! Det fattades också kloka beslut som nu ska 
verkställas. Två motioner från ett antal föreningar i 
Mälardalen bifölls. Den ena handlar om att utlysa en 
tävling om Årets Anhörigkommun. Här behöver vi 
utreda hur den ska utses, vilka kriterierna ska vara, och 
hur vinnande kommun ska uppmärksammas. Vår 
pågående kartläggning av de kommunala anhörigstöden 
kommer naturligtvis vara en viktig pusselbit. Enligt 
beslutet ska detta sedan remitteras till er i föreningarna 
för att vi ska kunna ta slutlig ställning på kongressen 
nästa år.

Den andra motionen tog upp att vi ska engagera 
Ambassadörer för Anhörigas Riksförbund. Detta är 
alltså personer som t.ex. har kopplingar till myndigheter, 
företag och organisationer som vill stödja vårt förbund 
och anhörigfrågorna med ideella insatser. Även här 
måste vi utreda vad detta uppdrag kan innehålla och 
också vidtala lämpliga personer. Här behöver vi er 
hjälp i föreningarna. Ni behöver ge oss tips på lämpliga 
personer, som kan vara intresserade av detta. En första 
rapport om hur det går ska lämnas på kongressen.

Vi fattade också beslut om att uppdatera det 
intressepolitiska programmet Anhöriga som vårdar och 
stödjer – ett samhällsintresse. Det är nu tre år sedan 
det fastställdes efter ett brett förankringsarbete. Det 
är därför dags att se över det igen. Vad är fortfarande 
aktuellt, vad kan eventuellt sorteras bort och vilka nya 
punkter bör läggas in? Det är inte avsikten att göra 
om hela arbetet från grunden, men göra en översyn 
så att det blir aktuellt. Styrelsen kommer att utse en 
arbetsgrupp för detta, med några från styrelsen och 
kansliet och någon eller några ytterligare medlemmar/
föreningsföreträdare. Kom gärna med lämpliga namn! 
Detta ska alltså utmynna i ett förslag på ett uppdaterat 
program, som ska antas på nästa års kongress.

Den andra dagen inleddes med ett pass om en vision 
och grundläggande värderingar för vårt förbund. Erik 
Wagner, som arbetar på Idealistas förlag och länge varit 
aktiv i IOGT-NTO ledde arbetet. Han inledde med 
att definiera en del ord som används i sammanhanget 
såsom principer – hur jobbar vi, vision – vad vill vi 
uppnå på lång sikt, uppdrag – vad gör vi för att bidra 
till visionen, verksamhetsinriktning – mer konkret vad 
som ska göras och vilka metoder som används. Han 
visade också hur uppdrag, aktiviteter och resurser 
hänger ihop. 

Så var det dags för grupparbete, där den första utmanande 
frågan var: Vad behöver ni uppnå för att förbundet inte 
ska behövas längre? Det var nog ingen som trodde att 
vi skulle hamna i det läget, men det var intensiva 
diskussioner om visioner och värdeord. Dessa 
dokumenterades och Erik kommer att ställa samman 
materialet och återlämna till oss. Även här kommer 
styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp, som med utgångs-
punkt från detta, ska ta fram förslag på en vision och 
grundläggande värderingar för förbundet. Också här 
vill vi förstås ha med någon eller några medlemmar/
föreningsföreträdare, så kom gärna med förslag! Gruppen 
ska ha ett första utkast klart till i oktober, då det ska 
gå ut till er i föreningarna. Då hoppas vi att ni på era 
möten diskuterar förslaget och kommer in med 
synpunkter, som vi kommer att vilja ha i december. 

Det är viktigt att en vision och grundläggande 
värderingar är ordentligt förankrade och gemensamma, 
så att vi alla kan bära dem och verkligen tillsammans 
arbeta för att det blir verklighet av dem! Synpunkterna 
kommer sedan att bearbetas, och ett slutligt förslag 
skickas ut till ombuden inför kongressen 2020. Då 
hoppas vi att vi kan ta beslut om detta. Ja, som ni märker 
var årets årsmöte ett riktigt avstamp inför nästa års 
kongress, och nu har vi ett stort och viktigt, men också 
roligt, arbete framför oss! 

GLAD PÅSK från oss i förbundsstyrelsen!

Rapport från ett fint årsmöte i Karlstad



Psst!
Det finns 

fortfarande tid att 
anmäl sig till årets 

anhörigriksdag!

Påsken är här och det innebär att alla förberedelser 
inför årets Anhörigriksdag i stort sett är klara. Det 
ser ut att bli fantastiska dagar med ett välfyllt och 

inspirerande program. Vi har samlat en fin samling av 
experter på området Barn & unga i anhörigskap som 
kommer bli ett bra avstamp för framtida arbeten på 
området. Som vanligt har vi även föreläsare som kommer 
ge inspiration även i arbetet med andra grupper av an-
höriga i vår organisation. 

Anhörigas Riksförbunds fantastiska momentum i 
media fortsätter. Utbildningsradion, UR, kommer 
filma hela första dagen av årets Anhörigriksdag som 
senare kommer sändas på Sveriges Televisions 
Kunskapskanalen. Under sommarens Almedalsvecka 
kommer vi få stort utrymme genom ett samarbete med 
Dagens Nyheter. Här kommer fokus att ligga på 
äldrefrågan och här jobbar vi nu intensivt med ett 
upprop för framtidens äldreomsorg.

Anhörigas Riksförbund fortsätter att växa. Antalet 
medlemmar blir fler och nya föreningar bildas. För 
oss är det speciellt viktigt att påpeka just detta då vi 
vet att det ibland kan kännas svårt att locka till sig nya 
medlemmar till lokalföreningarna. Intresset för anhö-
rigfrågan bara växer så vi hoppas kunna förmedla den 
positiva känslan ut i organisationen. I nästa nummer 
av Vi Anhöriga kommer vi presentera några av de nya 
föreningarna.

I maj har vår europeiska paraplyorganisation årsmöte i 
Köpenhamn och Anhörigas Riksförbund kommer närvara 
som en fortsättning på vår nyupptagna satsning på 
internationellt samarbete. Vi har mycket att lär av våra 
europeiska systerorgnisationer, speciellt i tider när den 
svenska ideella sektorn tycks bli allt mer anpassad efter 
anglosxisk modell av praktiska initiativ och välgörenhet.
Glad Påsk önskar Lina, Anett, Martina, Åsa och 
Lasse på kansliet!


