
Andning & Allergi Åland r.f. 
Medlemsbrev 1, mars 2020 

 
Bästa medlemmar! 

Tiden går och vi är i slutet av mars.  

”Vårdagjämningen” passerade just - då natt och dag lika långa! 

Efter en ovanligt mild och snöfattig vinter är det ändå skönt att 

solen och ljuset är på kommande - alla virushot till trots. 

Nu får vi vara hörsamma och följa rekommendationerna från  

”högre ort”. Kanske hela viruseländet klingar ut av sig själv… 

• Styrelsen har haft två möten t.v. detta år 

• Styrelsen konstituerade sig vid mötet den 17 februari 2020 

• De på höstmötet omvalda styrelseledamöterna fortsätter på sina poster detta verksamhetsår. 

Oanande om nya Coronavirusets inverkan på våra liv fortsatte styrelsen planeringen av vårens och 

sommarens aktiviteter: 

• Internationella sömnapnédagen skulle uppmärksammats den 18 mars med info-träff på 

HandiCampen. Detta lät sig inte göras-tillfället har flyttats till hösten-mer info senare! 

• Internationella astmadagen skall, om möjligt, uppmärksammas den 5 maj.  

Vi genomför PEF-mätning på Godby Apotek. 

Nästa styrelsemöte är planerat till 20 april, följande mötet till den 11 maj. 

Enligt styrelsens planering skulle Vårmötet hållits den 30 mars, kl. 18.00 på Rödakorsgården med 

sedvanliga förhandlingar och traktering. Då det t.v. inte är tillåtet att mötas i större grupper än 10 

personer får vi skjuta på mötet. Förslagsvis försöker vi hålla Vårmötet den 27 april. Samma tid och 

plats. Detta är dock mycket preliminärt! Mer info senare. 

Vårens/försommarens dagsutflykt är under planering. Förslagsvis blir det en Geta-dag med buss. 

Lunch på Grannas och museibesök mm. Föreslagen datum 6 juni. Närmare info senare. 

Sensommarresan går i Västerled detta år. Resa med VL Buss, Göta Kanal, övernattning i Linköping 

mm. Resedatum 5 - 6 augusti. Detaljerad info senare. 

Medlemmarna görs uppmärksamma på att detta program är mycket preliminärt. Styrelsen gör sitt 

bästa för att följa upp och informera om förändringar; se ex. aktivitetskalender i tidningarna. 

Vi ska klara av det – både gammal och ung! 

Lev väl önskar Styrelsen 

PS. Pga det ringa intresse för sponsrade SPA-resor till Grisslehamn, för föreningens medlemmar, tas 

erbjudandet bort ur sortimentet.DS 

 

Carita Johansson, ordförande 

Ulrica Lindström, vice ordförande och simansvarig 

Ragnhild Wideman, sekreterare 

Gunnie Jansson, vuxenverksamheten 

Ulf-Peter Westmark, sömnapné och kassör 

Irmeli Eriksson, tillgänglighetsgruppen 

Gunbritt Robertsson, föreningens representant i Ålands handikappförbunds styrelse 

Cia Rögård, barn- och ungdomsverksamhet (utom styrelsen) 
 
Vill du få ditt medlemsbrev via e-post? Meddela HandiCampen tel. 22 360 eller reception@handicampen.ax 

mailto:reception@handicampen.ax

