
 

 

Diabetesföreningen på Åland r.f. 

Verksamhetsberättelse 2018 

 

Antal medlemmar per 31.12 2018 var 322 st.  

Medlemsavgift 14 € 

 

Styrelse: 

Ordförande:  Minna Mattsson 
Vice ordförande:  Mathias Franzas 
Sekreterare:  Ann-Sofi Roberts 
Kassör:  Lasse Åkerlund 
Ledamot:  Sandra Sjöblom 
Ledamot:  Erik Johansson 
Ledamot:  Robert Rosenholm 
Suppleant:  Marianne Rosenholm 

 

Möten: 

• Styrelsen har sammanträtt 9 gånger. Lokalen för styrelsemötena har varit HandiCampen.  

• Vårmötet hölls den 18 april på HandiCampen. Deltagarna bjöds på smörgåstårta. 

• Höstmötet hölls på Smakbyn 18 november. Deltagarna bjöds på middag, och därefter en 

föreläsning med Hans Jönsson, Diabethics. 

 

Verksamhet: 

Diabetesföreningen ordnade 22 april en vårträff på Ponnylyckan i Södersunda där medlemmar i olika 

åldrar träffades och hälsade på djuren samt fikade och grillade korv.  

En bussresa till Zetas trädgård ordnades i samarbete med Viking Line buss 12 maj.  

En klätterresa till Fjällnora Höghöjdsbana i Uppsala ordnades 19 maj för unga, men den blev avbokad 

p.g.a. för få deltagare.  

Den 11-12 augusti höll Diabetesföreningen i Svenska Träffen 2018, en träff för vuxna diabetiker från 

Svenskfinland. Träffen hölls i Käringsunds byn på Eckerö med ett deltagarantal på 96 personer. 

Deltagarna umgicks, fick en bussrundtur bland Ålands sevärdheter, besökte Jakt och Fiske muséet 

samt Fotografiska muséet. En festmåltid med efterföljande dans avnjöts på lördagskvällen. På 

söndagsmorgonen fick deltagarna lyssna till en föreläsning om positivt tänk och att må bra. Lunch 

intogs på Bettys i Storby. Även ett besök i Sjökvarteret hanns med.  

19 augusti arrangerade föreningen en Familjeträff på Leklandet i Eckerö där ett 30-tal personer 

deltog. Familjerna bjöds på inträde och fika.  

I samarbete med Ålands hälso- och sjukvård ordnades den 21 augusti informationstillfälle för skol- 

och dagispersonal och övriga intresserade om barn med diabetes. Ca 90 personer deltog. 

Diabetesföreningen var också på plats med information.  



 

 

Den 1 september ordnades en 6 timmars seglats med Albanus, där ett 30 tal personer deltog. 

Föreningen bjöd på Lunch ombord och deltagarna vandrade runt på Rödhamn och umgicks under 

avslappnade former.  

28 oktober ordnades ”Föräldrafika” på HandiCampen, för föräldrar och andra vuxna som lever i 

familjer med barn i åldern 11 och uppåt, med diabetes.  

I samarbete med ÅHS uppmärksammade föreningen den internationella diabetesdagen med att 

ordna blodsockertestning för allmänheten i Maxinge köpcentrum. Föreningen var på plats lördagen 

den 10 november kl. 11-14 och 131 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 4 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 på Åland och i Svenskfinland.  

• Ålands penningautomatförening beviljade föreningen 4 500 euro som verksamhetsbidrag.  

• Föreningen erhöll penningbidrag från Lions för verksamhet för unga diabetiker. 

• Föreningen erhöll ett penningbidrag från Apotekare Johan Ek till stöd för Svenska Träffen.  

• Föreningen finns på Facebook.  

• Föreningen har en kamratstödsperson.  

 

 

 

Mariehamn den 14 mars 2019 

Styrelsen 


