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Verksamhetsidé
- att arbeta för att minska de olägenheter som diabetes för med sig, framför allt för att
förhindra senkomplikationer
- att bevaka diabetikernas förmåner
- att genom olika aktiviteter underlätta vardagen för diabetikerna och deras familjer
- att samla diabetikerna och deras närstående till gemenskap

Vision
- att diabetikerna har en känsla av hälsa och välbefinnande trots sin sjukdom
- att stimulera det friska
- att diabetikerna accepterar och lär sig leva med sin sjukdom
- att ge allmänheten kunskap om diabetes
- att kunskapen och informationen om diabetes fördjupas för hälso- och
sjukvårdspersonal och för diabetikerna och deras anhöriga
- att få allt material på svenska från Diabetesförbundet i Finland

Profil
- att vara en aktiv förening som håller sig ajour med utvecklingen inom diabetesvården
- att arbeta med förebyggande insatser
- att få kunskap om diabetes och kännedom om aktuella forskningsrön
- att få samhällets och beslutsfattarnas förståelse för sjukdomen

Egentlig verksamhet
- fortsatt subventionering av fotvård för diabetiker
- uppmuntra och stödja fotvårdarna till kontinuerlig fortbildning inom diabetesfotvård
- subventionera simbiljetter för barn och ungdomar med diabetes
- subventionera motion för vuxna
- stödja familjer med barn diabetiker genom träffar
- understödja ungdomar och barnfamiljer att delta i läger- och kursverksamhet
- ordna föreläsningstillfällen
- arrangera samkväm och resor
- informera om FPA:s rehabiliteringsverksamhet
- samarbeta med ÅHS barnavdelning rörande information om diabetes för barnomsorg
och skola med diabetiker barn
- ordna evenemang för ungdomar
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Informationsverksamhet
- till medlemmarna genom medlemsbrev
- till medlemmar och allmänhet genom informationsmaterial, broschyrer, press och
media
- till press och media
- information om den svenska diabetestidningen

Samarbete
- samarbete med övriga handikappföreningar på Åland
- samarbete med Diabetesförbundet i Finland, övriga diabetesföreningar i Svenskfinland
och den svenska regionkommittén
- samarbete i hälsofrämjande projekt
- samarbete med diabetesvården på ÅHS

Förvaltning
- stadgeenliga vår- och höstmöten
- styrelsemöten

Ekonomi
- föreningen uppbär medlemsavgifter
- ansöker om bidrag från Penningautomat medlen
- tillhandahåller adress/kondoleans-inbetalnings möjligheter
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