
Ordföranden har ordet
Anhörigriksdagen som är en av årets höjdpunkter har just avslutats. Två mycket intressanta dagar med 
kunskapsberikande föreläsningar, berörande berättelser, utfrågning av politiker och mycket mer. Ni som 
inte kunde vara med kommer att kunna få del av den på hemsidan.

En annan höjdpunkt var årsmötet, som ni kunnat läsa om i Vi Anhöriga. Två bra dagar med konstruktiva 
dialoger och påfyllning. Inte minst var det intressant med de gruppdiskussioner vi hade utifrån delta-
garnas val. Det var ju ett led i att tillgodose önskemålen om att ni i föreningarna ska få mer möjlighet till 
samtal om ämnen som känns viktiga just nu.

Budgeten för 2018 diskuterades förstås också på årsmötet. Vi fick önskemål om tydligare redovisningar, 
vilket vi ska se hur vi kan leva upp till. I år var det ju extra svårt mot bakgrund av den stora neddragning-
en vi fick i statsbidraget. För att parera lägre intäkter har vi avvecklat kansliet i Norrhult och tvingats 
säga upp Satu som jobbade där. En person mindre på kansliet kommer förstås att märkas i den service 
som kansliet kan erbjuda er i anhörigföreningarna. Vi återkommer med information om hur vi kommer 
hanterar detta och vad ni kan förvänta er.

Malmö Anhörigförening har valt att lämna förbundet. Det kom som en information dagen före årsmötet. 
I samband med utträdet framkom en del kritik till Anhörigas Riksförbund, vilket vi har haft en dialog med 
dem om. Hos oss pågår naturligtvis ett ständigt utvecklingsarbete och en del av deras kritik tar vi med 
oss i det fortsatta arbetet. De önskade oss all framgång i vårt fortsatta arbete för anhöriga, och vi önskar 
verkligen dem detsamma!

Vi har glädjen att välkomna två nya föreningar som bildats under våren, Anhörigföreningen i Värmdö och 
Anhörigföreningen i Piteå. Vill du vara med och hjälpa oss att få igång en förening i din grannkommun? 
Just nu har vi kontakt med intresserade i Eksjö, Söderköping, Orust, Strömsund, Umeå, Olofström, Bro-
mölla mfl. Hör gärna av er till Anett om ni vill vara med och stötta detta arbete.   

Socialminister Annika Strandhäll har meddelat att hon vill ha ett råd för hälso- och sjukvård med olika 
organisationer. Vi anmälde genast vårt intresse av att ingå eftersom anhöriga är en stor och viktig 
intressegrupp, som kan bidra med mycket kunskaper. Vi har nu blivit inbjudna 
till ett första förberedande möte, så får vi se hur det går sedan.

Det är alltid mycket att ordna så här inför sommaren, men försök också 
att ta lite tid och njuta av den fantastiska årstiden med fräscht grönt 

och härligt ljus!

Ann-Marie Högberg
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Efterlysning: Texter till Vi Anhöriga
Ni är många ute i Anhörigföreningarna som noterat att vår fina tidning 
Vi Anhöriga har fått ett litet nytt utseende från och med nummer 
1/2018. Mer luft på sidorna och ett annat, mer lättläst typsnitt. Vi 
har också frångått principen att ha ett tema för varje nummer. Nu 
är det istället ett större reportage som får sätta tonen för tidningen. 

Vi skulle dock vilja se mer material, text och bild från er ute i 
föreningarna. Så ni får mycket gärna kontakta mig, Lars Tegermark 
på kansliet om det är något speciellt som händer hos er, eller så 
skickar ni bara in en text och eventuella bilder så ser jag till att få in 
det i tidningen. Det kan hända att jag redigerar texten något men skicka 
hellre för mycket än för lite. Bilder behöver jag ha i så hög upplösning 
som möjligt. 

Ser fram emot att läsa vad ni hittar på hemma i era föreningar! 

Soliga hälsningar Lars Tegermark, kommunikatör. Mejladress: lars.tegermark@anhorigasriksforbund.se eller 
direkttelefon: 010-155 70 66

Vi Anhöriga 
2/2018 landar i 

din brevlåda den 
22 juni

Logga in på medlemssidorna
Som medlem i Anhörigas Riksförbund har du tillgång till våra 
medlemssidor på nätet. Du loggar in med ditt medlems- 
nummer som står på baksidan av Vi Anhöriga. 

Här finner du inte bara matnyttig information utan du kan också 
skapa egna diskussionsgrupper kring olika ämnen. 

Välkommen in!

Förbundskansliet
010-155 70 60
info@anhorigasriksforbund.se
www.anhorigasriksforbund.se

Anhörigas Riksförbund
Härdgatan 23
432 32  Varberg

GDPR - vad är nu detta?
 Den 25 maj började den nya dataskyddslagen GDPR att gälla. Därför har vi på     
 kansliet sett över rutinerna för hur vi hanterar medlemmarnas person-

uppgifter. 

Samtidigt har vi även fått många frågor från er ute i föreningarna 
om vad som måste göras och här behövs det sägas att det finns 
ingen anledning till oro över den nya lagen. Det hela är rätt så 
enkelt. Kortfattat gäller det att inte lagra fler uppgifter än vad 
som behövs i medlemsregistret. Den information vi sparar får 
inte användas till andra syften och inaktuella uppgifter ska 
gallras bort. Vi måste kunna berätta om hur vi arbetar och den 
enskilde har rätt att få veta vilka uppgifter vi lagrar. 

Bifogat till Förbundsnytt finns mer ingående information kring 
frågan och naturligtvis kommer ni inom kort även att finna den på 

hemsidan. Här  hittar ni även tips om vad ni i föreningarna kan göra för  
 att uppfylla er del. www.anhorigasriksforbund.se

Kansliets 
öppettider:

måndag - torsdag 
09.00 - 16.00


