Diabetesföreningen på Åland r.f.
Verksamhetsberättelse 2017
Antal medlemmar per 31.12 2017 var 337 st. inkl. barn.
Medlemsavgift 14 €

Styrelse:
Ordförande: Ann-Sofi Roberts
Vice ordförande: Jan Sjölund
Sekreterare: Minna Mattsson
Kassör: Lasse Åkerlund
Ledamot: Torborg Weckström
Ledamot: Marianne Rosenholm
Suppleant: Annika Signell

Möten:
•
•
•

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger. Lokalen för styrelsemötena har varit HandiCampen.
Vårmötet hölls den 19 april på Restaurang Metropol. Deltagarna bjöds på middag.
Höstmötet hölls på HandiCampen den 14 november. Måltids-coachen Harriet Strandvik
föreläste om bra mat i vardagen och delade med sig av bra recept. Därefter bjöds deltagarna
på en buffé från Björntjänster.

Verksamhet:
Diabetesföreningen ordnade 12.2 en föräldraträff där föräldrar träffades och pratade fritt om livet
som föräldrar till barn med diabetes typ 1. Syftet med träffen är att föräldrar fritt ska få tillfälle att
träffas och för referensstöd. Deltagarna bjöds på fika.
Den 14.3 deltog två representanter för föreningen i Steel FMs radioprogram för att berätta om hur
det är att leva med diabetes typ 1 och hur det är att vara anhörig.
Den 11-13.8 höll Diabetesföreningen i Familjeträffen 2017, en träff för familjer med barndiabetiker
från Svenskfinland. Träffen hölls på Ålands Folkhögskola i Finström med ett deltagarantal på
56 personer. Familjerna umgicks, fick lyssna till föreläsningar, gå på utflykt, bygga fågelholkar och
pyssla, dansa Zumba och utöva yoga. En simkväll med bastubad ingick också.
I samarbete med Ålands hälso- och sjukvård ordnades den 22.8 informationstillfälle för skol- och
dagispersonal och övriga intresserade om barn med diabetes. Informationstillfället var en kväll och
ca 60 personer deltog. Diabetesföreningen var också på plats med information.

Den 1.10 höll föreningen i en föräldraträff på Handicampen, för föräldrar till barn med diabetes.
Föräldrarna fick tillfälle att diskutera fritt och utbyta erfarenheter. Föreningen bjöd på fika.
En föreläsning och prova på kväll med Beemer information ordnades den 14.10. Deltagarna fick
chans att pröva på en behandling. 28 personer deltog. Styrelsen fanns också representerad.
En familjeträff med fika, lek och umgänge ordnades i gymnastiksalen på yrkesgymnasiet den 29.10.
Ett 30 tal personer deltog, både barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar. Deltagare från
styrelsen deltog.
På HandiCampen hölls en föreläsning om utbildning av hypohundar den 1.11. Hypokoira.ry
representanter och instruktörer föreläste om hur man skolar sin hund till en officiell hypohund.
15 personer deltog. Deltagare från styrelsen fanns också på plats.
I samarbete med ÅHS uppmärksammade föreningen den internationella diabetesdagen med att
ordna blodsockertestning för allmänheten i Maxinge köpcentrum. Föreningen var på plats lördagen
den 11/11 kl. 11-14 och 247 tester gjordes. Föreningen delade även ut information om diabetes och
föreningens verksamhet.
Övrigt:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Föreningens representant i Ålands handikappförbunds styrelse har varit Lasse Åkerlund med
Marianne Rosenholm som ersättare.
Föreningen har subventionerat fotvårdsbesök med 5 euro och diabetikerbarn har erhållit
10 st simbiljetter. Vuxna medlemmar har erhållit friskvårdsbiljetter från Friskvård.ax till ett
värde av 50 euro.
Medlemmarna har erhållit 5 st. Medlemsnytt samt utskick om Familjeträffen och Beemer
föreläsningen. En del av medlemmarna har valt att få det per mail. I medlemsnytt har ingått
info om föreningens aktiviteter, rehabiliteringskurser och inbjudan till träffar på Åland och i
Svenskfinland.
Ålands penningautomatförening beviljade föreningen 3500 euro som verksamhetsbidrag.
Föreningen erhöll penningbidrag till Familjeträffen från Optinova, Varuboden och Lions.
Föreningen fick en penninggåva från Eckerö golfs välgörenhetstävling sommaren 2017.
Föreningen finns på Facebook.
Föreningen har en kamratstödsperson.
Föreningen har gett bidrag till fyra familjer som utbildat hypohundar.

Mariehamn den 8 april 2018
Styrelsen

