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Hösten är här och naturen skiftar färg. Men 
det är inte bara där som färgerna byts ut. På 
många håll i landet formeras nu nya politiska 

allianser och samarbeten vilket ställer nya krav på oss 
som arbetar med opinionsbildning. Nya personer att 
lära känna både lokalt och nationellt, allt för att vi ska 
få det inflytande som våra medlemmar och alla andra 
anhöriga i Sverige förtjänar. 

Det är en spännande höst som väntar oss. Vi kommer 
börja använda vårt nya 90-konto i all kommunikation, 
bland annat i en kampanj inför julen. Vi fortsätter 
jobba hårt för att synas i media och det är därför roligt 
att berätta att Malou von Siwers kommer prata om 
anhörigfrågan hela vecka 46 i sitt program Malou efter 
tio i TV4. 

Kanslipersonalen

Planeringen inför Anhörigriksdagen 2019 är i full 
gång. Responsen inför årets tema Barn & unga har va-
rit mycket positiv och flera samarbetspartners är redan 
klara, bland annat BRIS och brittiska organisationen 
Young Carers UK. Från november kommer informa-
tion om programmet att börja komma ut allt eftersom. 

Under riksdagens andra dag planerar vi att komplettera 
temat Barn & unga med andra ämnen, exempelvis tips 
till anhörigkonsulenter. Uppvakta gärna er kommun 
redan nu för att sprida information om riksdagen men 
också för att söka medel för att ni ska kunna åka så 
många som möjligt från anhörigföreningen.

Förbundets nya 90-konto
Efter ett långt och snårigt administrativt arbete har vi äntligen fått vårt 
90-konto. Ett 90-konto är mycket viktigt eftersom det alltmer kommit 
att bli ett kvalitetsmärke för ideella organisationer. Ett 90-konto ger 
oss nu nya möjligheter till att samla in medel och driva kampanjer. 
Minnesgåvor, aktieutdelningar, månadsgivare och sponsringsav-
tal med företag är saker som vi nu kan börja titta på. Närmast 
planerar vi att genomföra en kampanj inför julen.
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Motioner till årsmötet
Nu är det dags att skicka in era motioner till nästa årsmöte 
som kommer att hållas 5-6 april 2019 i Karlstad. 
Motionerna är en av era möjligheter att påverka 
verksamheten inom Anhörigas Riksförbund och därför av 
stor vikt för den demokratiska processen inom förbundet. 
Motionerna ska vara kansliet tillhanda senast 1 januari.

Arbetsgrupp intern kommunikation
Den nya arbetsgruppen för intern kommunikation har 
haft sitt första möte. Gruppen, där Jenny Lenström, 
Stefan Bauer, Jaana Laitala, Lina Brustad och Lars 
Tegermark ingår, har uppdraget av förbundsstyrelsen 
att se över dagens interna kommunikation, utvärdera 
satsningen på ett intranät samt att komma med förslag 
på nya sätt att kommunicera mellan föreningarna, 
förbundsstyrelsen och förbundskansliet.
På det första mötet fattades beslut om att en enkät ska 
skickas ut till alla anhörigföreningar för att på så sätt 
ringa in behoven av intern kommunikation och vad ni 
i föreningarna saknar idag. 
Enkäten kommer gå ut i samband med nästa förbunds-
nytt planerat till november.

Anhörigas Riksförbund har kontaktats av Utrikesdepartementets konsulära avdelning som vill ha ett samarbete 
med oss gällande information till anhöriga med närstående som insjuknat under resa utomlands. Samarbetet är 
en del i UD:s kampanj Att resa med psykisk ohälsa. Antalet samtal till Utrikesdepartementet från oroliga anhö-
riga ökar stadigt i ungefär samma takt som ökningen i vår egen anhöriglinje. Mer om samarbetet kommer i Vi 
Anhöriga 4/2018.

Nytt samarbete med Utrikesdepartementet

Medel från Postkodsstiftelsen
Anhörigas Riksförbund har beviljats medel från 
Postkodsstiftelsen för projektet Överlevnadstips till 
anhöriga. Tanken är att vi ska vidareutveckla detta 
material som vi haft en tid nu. Fem filmer ska 
spelas in som sen kommer ligga som grund till en 
studiecirkel med samma namn. Filmerna ska även 
kunna användas av förbundet i marknadsförings-
syfte. Ni kommer kunna följa arbetet under nästa 
år i vår medlemstidning Vi Anhöriga.
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Under vecka 46, 12-16 november, kommer programmet 
Malou efter tio i TV4 handla om anhörigfrågan. Anhörigas 
Riksförbund har arbetat nära redaktionen i arbetet med att ta fram 
personer som ska medverka. Bland annat kommer vi få träffa Lars och 
Margareta Holmlund, föräldrar till Skicrossåkaren Anna Holmlund, 
som vi fick träffa i Vi Anhöriga 1/2018. Anhörigas Riksförbund kommer bistå 
med expertkompetens genom organisationsombudsman Anett Karlsson och vår förbundsjurist Erik Ward 
som båda kommer synas i rutan för att svara på frågor. Numret till Anhöriglinjen kommer synas i rutan 
vilket vi hoppas kunna leda till att vi kommer nå än fler anhöriga ute i landet.


