Diabetesföreningen på Åland r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Antal medlemmar per 31.12.2016: 339 st, varav 22 barn
Medlemsavgift: 14 €
Styrelse:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:

Marianne Rosenholm
Jan Sjölund
Minna Mattsson
Lasse Åkerlund
Torborg Weckström
Ann-Sofi Roberts
Annika Signell

Möten:
 Styrelsen har sammanträtt 9 ggr. Lokalen för styrelsemötena har varit
Handicampen.
 Vårmötet hölls den 13 april 2016 på Hotell Pommern. Reetta Korki från
Diabetesförbundet i Finland informerade om vårdplanen.



Höstmötet hölls i auditoriet på Sjöfartsmuseet den 19 november. Josefin Palmén
berättade om sitt liv som extremidrottare kombinerat med diabetes typ 1.
Därefter bjöds mötesdeltagarna tillsammans med Josefin Palmén på middag på
Nautical.

Verksamhet:
Diabetesföreningen ordnade informationstillfälle 3.3.2016 om det nya sättet att testa
blodsocker med produkten FreeStyle Libre. 28 personer kom och lyssnade. I samarbetet
med Lungskadeföreningen ordnades resa till Fjärilshuset i Stockholm, men den blev
avbokad p.g.a för få deltagare. Likadant blev det med den utflykt som styrelsen planerat
till Post- och Tullhuset i Eckerö kombinerat med lunch på cafe Tsarevna.
I samarbete med Ålands hälso- och sjukvård ordnades den 9.8 informationstillfälle för
skol- och dagispersonal och övriga intresserade om barn med diabetes.
Informationstillfället var en kväll kl.18-20. 37 personer deltog. Diabetesföreningen var
också på plats med information.
Lions Club Ålands Södra, ÅHS diabetesmottagning på barnpolikliniken och
diabetesföreningen ordnade familjeträff för familjer med barn med diabetes i Rädda
Barnens utrymmen. Syftet med evenemanget är att gruppen ska få referensstöd. Barnen
har lekt och föräldrarna har kunnat umgås. Det har bjudits på fika.
Diabetessköterskorna från barnpolikliniken har deltagit och en styrelsemedlem från
föreningen.

I samband med Josefin Palméns (extremidrottare med diabetes) besök på Åland
ordnades tillfälle för unga vuxna att träffa henne över en lunch på Sittkoffska gården. 5
personer deltog.
I samarbete med ÅHS uppmärksammade föreningen den internationella diabetesdagen
med att ordna blodsockertestning för allmänheten i Maxinge köpcentrum. Föreningen
var på plats lördagen den 12.11 kl.11-14 och 192 st tester gjordes. Föreningen delade
även ut information om diabetes och föreningens verksamhet. Evenemanget
uppmärksammades med annons i lokala tidningarna.

Övrigt:








Föreningens representant i Handicampens styrelse har varit Lasse Åkerlund
med Marianne Rosenholm som ersättare.
Föreningen har subventionerat fotvårdsbesök med 5 € och diabetikerbarn
har erhållit 10 st simbiljetter.
Medlemmarna har erhållit 5 st medlemsnytt. En del av medlemmarna har valt
att få det per mail. I medlemsnytt har ingått info om föreningens aktiviteter,
rehabiliteringskurser och inbjudan till träffar i Svenskfinland.
Ålands penningautomatförening beviljade föreningen 3500 € som
verksamhetsbidrag.
Föreningen finns på Facebook.
Föreningen har en kamratsstödsperson.
Föreningen har gett bidrag till familj som utbildat hypohund.

Mariehamn den 16 februari 2017

Styrelsen

