Verksamhetsberättelse för Jakobstadsnejdens Diabetiker r.f.
41:a verksamhetsåret 2014.
Vid årets slut hade föreningen 436 medlemmar.
Styrelsen har haft 10 styrelsemöten under årets lopp.
Styrelsen 2014 bestod av:
Susann Gleisner, ordförande
Kaj Wickman, viceordförande, simansvarig (hösten)
Malin Backlund, sekreterare, facebook
Bengt Björkskog, Kassör
Else-May Finström, medlemssekreterare
Helena Nymark, barn- och ungdomsansvarig, hemsida
Inge-Britt Barkar, ledamot
Agneta Lundin, ledamot
Jonna Klemets, ledamot
Ralph Ström, ledamot
(Under våren var förra årets styrelsemedlem John Kallträsk simansvarig)
-7.1 hade styrelsen sitt konstituerande styrelsemöte
- I januari ordnades en Familjeträff med pulkkaåkning vid Hamnskogen.
- 19.2 ordnades en medlemskväll vid Hötorgscentret. Föreläsare var Kaj
Långnabba som berättade om fotvård, och apoteket som informerade om Erecept.
- 29.3 var det en Familjeträff vid TT-hallen. Vi pysslade inför påsken och hade
lite andra aktiviteter
- 9.4 hade vi Höstmöte på Hötorgscentret. 37 deltagare. Som föreläsare hade vi
Anna Pitkäkangas från Minnesrådgivningen.
- 26.4 ordnades en IKEA-resa till Haparanda. 33 medlemmar deltog
- Föreningen har samlat in pengar på valdagen på flera platser i nejden.
- 6.5 hade vi en Familjeträff med picnic i Aleksandersparken
- 14.6 ordnades en båtresa till Tankar. Resan var lyckad, 31 medlemmar deltog.
- Svenska Träffen gick av stapeln 6-7.8 i Vasa.
- 20.8 Familjeträff vid minigolfbanan
- 20.9 Familjeträff vid bowlinghallen
- 22.10 hade vi Höstmöte vid Hötorgscentret. Ny styrelse valdes, och som
föreläsare hade vi sexualterapeut Jeanette Stenberg. 35 medlemmar
närvarade.
- 25.10 Familjeträff vid TT-hallen. Vi gjorde Halloween-pyssel.

- 19.11 hade vi en diskussionskväll för diabetiker och deras anhöriga. Maj-Len
Holmbäck höll i trådarna.
- 22.11 ordnades en lyckad bussresa till Vasa. Deltagarna fick fara till
Tropiclandia eller shoppa i stan. Vi fick ihop en full buss.
- 8.11 Barn och ungdomsgruppen ordnade sitt årliga evenemang i.o.m.
världsdiabetesdagen, för att samla in pengar till diabetesforskning. Vi hade
trollkarlen Simo Aalto som uppträdde vid Svenska Gården. Detta år fick vi skralt
med deltagare.
- 14.11 på Världsdiabetesdagen hade vi placerat ut folk vid nejdens apotek för
att samtala och informera om diabetes
- 14.12 hade vi julfest vid Hotell Polaris tillsammans med hjärtföreningen.
Tillsammans hade julfesten 69 deltagare.
- I oktober skapades föreningens nya hemsida på webbadressen:
jakobstadsnejdensdiabetiker.fi
- På hösten hade vi ett möte tillsammans med Folkhälsan för att på vår begäran
utveckla en barnpassningstjänst för föräldrar till barn med diabetes som har
svårt att få avlastning i vardagen. Familjerna betalar timlön åt utbildad personal
från folkhälsan de gånger de behöver barnpassning.
- Vattengymnastik har ordnats som tidigare år. Både höst och vår har jumppan
pågått. Gruppen har varit överfull, så intresset är stort.
Familjeträffarna har inte haft så väldigt stort deltagande. 2-4 familjer per träff
ungefär. Men vi som deltagit har fått mycket ut av träffarna.

30.1.2015
Malin Backlund, sekreterare

