Stjórn Alzheimersamtakanna frá síðasta aðalfundi þann 12.maí 2021
er þannig skipuð:
Ragnheiður Ríkharðsdóttir, formaður, Brynjólfur Bjarnason
varaformaður, Fríða Proppé ritari, Árni Sverrisson, Guðbjörg
Alfreðsdóttir meðstjórnendur og Ragnheiður Elín Árndóttir og
Sigurjón Þórðarson varamenn.
Skoðunarmenn eru þau Kristinn Jörundsson og Ragna Þóra
Ragnarsdóttir og löggildur enudrskoðandi Alzheimersamtakanna er
Sigríður Soffía Sigurðardóttir hjá KPMG.
9 stjórnarfundir hafa verið haldnir á starfstíma stjórnar frá síðasta
aðalfundi. Jafnframt hafa formaður og framkvæmdarstjóri haldið
formlega 18 undirbúnings- og úrvinnslufundi á miðvikudögum fyrir
og eftir stjórnarfundi.
Í þessu einkennilega Covid ástandi s.l. ár hafa stjórnarfundir bæði
verið í raunheimum en samhliða rafrænir fundir og hefur það
fyrirkomulag gengið ágætlega.
Almennt starf Alzheimersamtakanna hefur mótast af Covid ástandi
samfélagsins og hefur fræðslufundum verið streymt á netinu, þeir
gengið mjög vel og verið ágætlega sóttir. Fátt er svo með öllu illt að
ei boði gott segir einhvers staðar og því má segja að þetta skrýtna
samfélagsástand hafi kennt okkur að nýta betur tæknina og þar með
er samtökunum fært að ná betur til skjólstæðinga okkar og
aðstandenda þeirra sem búa fjarri höfuðborgarsvæðinu.
Alzheimersamtökin hafa á þessu tímabili veitt ráðgjafaviðtöl að
mestu í gegnum síma en eftir að Covid hindrunum fækkaði þá á
skrifstofu fræðslustjóra, verkefnastjóra og sálfræðings Seiglunnar.
Lítt hefur verið um heimsóknir út á landi eins og gefur að skilja en þó
komu tenglar víðsvegar að í Seigluna á samstarfsfund og til að fá
kynningu á fyrirhugaðri starfsemi hennar.

En okkar frábæru dagþjálfanir hafa starfað við afar erfiðar og
krefjandi aðstæður og ber að þakka forstöðumönnum og starfsfólki
húsanna þriggja, Drafnarhúss, Fríðuhúss og Maríuhúss sérstaklega
fyrir þeirra frábæra starf í þessu fordæmalausa Covid ástandi.
Samstarf Alzheimersamtakanna innan ÖBÍ hefur verið með
hefðbundnum hætti, fulltrúar okkar sóttu 60 ára afmælishátíð ÖBÍ í
september s.l., aðlafund ÖBÍ, formaður sótti formannafund ÖBÍ og
framundan er Stefnumótunarþing ÖBÍ og þar munu
Alzheimersamtökin eiga sína fulltrúa.
Samstarf samtakanna við Alzheimer Europe hefur verið rafrænt á
þessu starfsári stjórnar en með vorinu virðist sem það muni taka
breytingum yfir í raunheima. En samstarf við systursamtök okkar á
Norðurlöndum hefur legið niðri í þessu skrýtna Covid ástandi.
Formaður og framkvæmdarstjóri samtakanna áttu fundi með
bæjarstjórum á höfðborgarsvæðinu í þeim tilgangi að kynna þeim
starfsemi Alzheimersamtakanna sem og þá biðlista sem eru eftir
sérhæfðri dagþjálfun. Einng hefur verið og er í gangi samtal við
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar um húsnæði vegna dagdvalar.
Sömuleiðis áttu formaður og framkvæmdarstjóri fundi rafrænt með
félagsmála – og heilbrigðisráðherra um starfsemi
Alzheimersamtakanna, um að byrja brýr á milli kerfa því
skjólstæðingar Alzheimersamtakanna og aðstandendur þeirra njóta
þjónustu beggja ráðuneyta.
Á þessum fundum var rík áhersla lög á að samvinna og samstarf við
Sjúkratryggingar Ísland um rekstrarstyrki fyrir Seigluna skipti öllu máli
fyrir samtökin því tímabundið fjárframlag Alþingis væri einungis
tryggt fyrir árið 2022.
Seiglan, þjónustueining fyrir nýgreinda einstaklinga með heilabilun
og aðstandendur þeirra hefur tekið til starfa í glæsilegu húsnæði í
Lífsgæðasetri ST. Jósefsspítala í Hafnarfirði og þangað fluttu

Alzheimersamtökin einnig skrifstofu sína. Eins og greint var fá á
síðasta aðalfundi samtakanna þá er það Styrktar – og líknarsjóður
Oddfellowreglunnar á Íslandi sem hefur haft veg og vanda af
breytingum á húsnæðinu og mun formlega afhenda Alzheimersamtökunum húsnæði þann 8. apríl n.k.

