VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DUVK ÅR 2007
Årsmötet hölls den 20 mars 2007 på Arbetscentralen i Åivo.
Föreningen har haft följande sammansättning
Ordförande
Roy Brunell
Vice ordförande Ossian Wassborr
Styrelsen
Ordinarie medlemmar är Jörgen Dahl, Christina Omars, Carina
Svenfelt och Christina Nykvist samt suppleanterna Anna-Lisa
Harald, Viveka Häggström, Kurt Enlund och Greger Haga som
sitter första året. Ordinarie medlemmar som sitter andra året är
Lars Johan Häggblom, Karola Byskata, Ossian Wassborr och
suppl. Heimer Bäckström , Bruno Backlund
Revisorer
Johan Helander och Rolf Mäkelä
Revisorers suppl. Vilhelm Kankkonen och Henry Biskop
Verksamhetsledare sekreterare och kassör
Elisabeth Hagström
Möten
Styrelsen har sammanträtt 3 ggr. Ett allmänt föreningsmöte hölls
den 17 november där upptagande av lån samt inteckning för
motsvaradne behandlades. Byggnadsgruppen bestående av
Roy Brunell, Ossian Wassborr ,Christina Omars och Elisabeth
Hagström har dessutom haft en mängd byggplaneringsmöten
under året
Basarer
Våren inleddes med kaffedag på Solhemmet tillsammans med
Karleby arbetscentral. Även i år var det åtminstone 7 sorters
kakor till kaffe och saft som de anhöriga bakat åt föreningen. För
musiken svarade Karlebynejdens spelmansgille.
Den traditionella basar och soppdag hölls på församlingshemmet
i Nedervetil tillsammans med Karleby arbetscentral. Soppan som
Kvikant älgjägarna hade donerat köttet till tillreddes med
talkokrafter och serveringen sköttes av Nedervetil
Marthaförening. Närmare 150 matgäster kom till tillställningen.
Inför soppdagen hade föreningen ordnat ett 15 listors listlotteri
med 1 500 lotter. Som huvudvinst hade vi en akvarell tavla av
Riska, tröstevinster köptes igen från Snigeln och Regnbågen. På
själva soppdagen hade vi den alltid är lika populära
snabblotteriet som även i år sålde bra. Karleby arbetscentral
hade försäljning av hantverk på platsen.
Kurser kongresser och evenemang
Resor, utflykter
I januari åkte föreningens intresserade ner till Tammerfors för att
vara med och heja på Kronobyflickorna Annie Lytts och Susanne
Libäck som deltog i uttagningen för Eurovisionsschlagertävlingen
i Portugal. I augusti åkte medlemmarna på en utfärd till Närpes
Linds Trädgård för att äta lunch, på tillbakavägen besökte vi
Stundars och Mikael Luthers imponerande rosträdgård.
Estland
Hjälpverksamheten till Estland fortsätter (1991-) med Birgitta
Sundström som eldsjäl.
Bidrag
Duvk har även i år fått bidrag från Brita Maria Renlunds minne
för olika fritidsverksamheter.
Duvk har även i år ekonomiskt stött de som deltagit i
sommarläger.
Fastigheter
Som disponent för Solhemmet har Ossian Wassborr fungerat
och Roy Brunell För Dalhemmet och Katarinegården
Föreningen har haft en arbetslös sysselsatt delar av året som
städare för Solhemmet med medel från Kela och
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arbetskraftbyrån. Fastighetsbolaget Mäkelä har haft hand om
grundservicen på Dalhemmet och Katarinegården
Föreningen byggde under sommaren en varm gång mellan de
båda ändorna samt installerade sprinklers på Dalhemmet
eftersom Kårkulla samkommun önskade en tryggare tillvaro för
invånarna på boendet. Planeringen inleddes hösten 2006 och
färdigställdes (142000€) i slutet på sommaren 2007.
Kronoby kommun frågade 2006 om föreningen är intresserad av
att bygga ett boende med samma villkor som den vi byggde i
Karleby på Svarvaregatan. Föreningen var positiv och planering
och arkitektutkast mm färdigställdes hösten 2006 som
inlämnades i början av januari 2007 till ARA för beslut om medel.
Ett jakande svar erhölls från Ara vi erhöll på faktiska
byggkostnade r35% bidrag. Planeringen fortsatte under året som
ledde till att Wsb byggtjänst är huvudentrepenör för bygget som
inleds i början på 2008 under ledning av Henry Hassel
Uppvaktningar
De handikappade som uppnått jämna år har uppvaktats på
bemärkelsedagarna med blomma och present.
Julfest
Julfesten hölls i år på Samlingshuset i Kronoby. För programmet
stod Regnbågen och Karleby Ac som uppförde en fin jultablå
Julfesten besöktes också av Lucia från Kronoby
Fritidsverksamhet Föreningens fritidsverksamhet har planerats av fritidssektioner
som haft följande sammansättning:
Ansvarig: Elisabeth Hagström
samt Birgitta Sundström och Christina Nyqvist Christina Omars,
Doris Sundqvist och fritidsledarna och representanter från
boendena.
Som fritidsledare har Susanne Karlström och Elin Slotte
fungerat
Fritidsklubblarna har haft endast gemensamma träffar under
året. Ur fritidsklubbens verksamhetsberättelser framgår att
klubben haft en varierande och utåtriktad verksamhet.
En konstklubb har verkat hela året i Katarinegårdens i Karleby
med Niina Rintala som ledare En gymnastikgrupp har fungerat i
Mi regi i Kronoby med Margareta Strandvall som dragare, och i
Karleby har en grupp fungerat med Ulla Wennman som dragare
I Karleby har simningen fortsatt med frivilliga som ledare
tillsammans med Solhemmet.
Simning i Kronoby sköts i samarbete med Solsidan sedan hösten
2000.
Folkdansgruppen Medsols har fungerat sedan hösten -96 med
deltagare från både Karleby och Kronoby.
Folkdansen har varit i samarbete med Mi och som dragare har
Riitta Björk fungerat och folkdansgruppen har även haft stor hjälp
av duktiga stöddansare. Gruppen åkte till Åland sommaren 2007
Nedervetil den 2 april 2008

Elisabeth Hagström
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VERKSAMHETSPLAN ÅR 2008
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, 6 ordinarie medlemmar
och 6 suppleanter
Årsmötet hålls i mars och styrelsen sammankommer 4-10 ggr/år
Föreningen har en verksamhetsledare på deltid
Stödpersonsverksamhet ordnas för kurser, utflykter och resor samt när behov finns.
Föreningen bevakar de handikappades intressen aktivt i de båda kommunerna
Föreningen deltar i kurser och aktiviteter som ordnas av FDUV
Föreningen värvar fler medlemmar
Föreningens bygger ett nytt boende i Kronoby
Kurser och läger
Folkdanslaget Medsols fortsätter och laget delta i olika evenemang, Åland i juni 2007
Smågruppsresa
Utflykt för samtliga medlemmar
Diskussions och kursafton
Konstklubb
Gymnastik och idrott
Samhällsinriktad verksamhet
Basarer, mm
Kaffedag på Solhemmet i vår
Kyrkokoncert
Soppdag i höst
Fritidsverksamhet
Fritidsklubbarna i Karleby och Kronoby ordnar gemensam meningsfull och utåtriktad
verksamhet för utvecklingsstörda,
Folkdansgruppen Medsols dansar vintern igenom och deltar i olika stämmor och
fester både sommar och vintertid.
Konstklubben har målarträffar varannan vecka på Katarinegården.
I Karleby ordnas gymnastik och I Kronoby ordnas gymnastik tillsammans med Mi
Simning ordnas gemensamt med arbetscentralen och Solsidan, och föreningen
arbetar för att simmarna samt andra idrottsaktiva kan delta i tävlingar som arrangeras
i landet.
I samråd med Lions i Nedervetil utreds möjlighet för en grupp att semestra på
Teneriffa våren 2009
Nedervetil den 2 april 2008
Elisabeth Hagström
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FRITIDSVERKSAMHETEN 2007
DUV-föreningens fritidssektion har planerat och koordinerat verksamheten
tillsammans med fritidsledarna. Målsättningen har varit att åstadkomma en
meningsfull fritidsverksamhet, en verksamhetsform där målet är att det skall finnas
något som är lämplig för envar. Innehållet får de utvecklingsstörda själva vara med
om att utforma, för att trygga detta finns representanter med från boendena och
utvecklingsstörda invalda i fritidssektionen. Dessutom samlas hela fritidsgruppen
samt hela fritidssektionen 1 ggr/år i både Karleby och Kronoby. Fritidsverksamheten
är också en viktig del av samhällsträningen. I fritidssektionen ingår 10 personer
varav 3 fritidsledare och 4 utvecklingsstörda.
VERKSAMHET SOM ORDNATS I SIN HELHET AV DUVK
gemensamt för Karleby och Kronoby
a)
Stödpersonsverksamhet
Målsättning är att utveckla den utvecklingsstördas individuella fritid
b)
Julfest för alla på Samlingshuset i Kronoby
c)
Kaffedag i april, soppdag i oktober
d)
Gymnastik i Kronoby och Karleby sedan hösten 2001
e)
Konstklubb, i Katarinegården
f)
Utfärd till Lindhs Trädgård i Närpes samt Mikael Luthers rosenprakt i
samband med besök på Stundars i Vasa
g)
Folkdansgruppen Medsols har fortsatt att dansa två gånger / mån samt
har deltagit i samövningar i Pargas och rest till Åland på folkdansdagar

VERKSAMHET SOM ORDNAS TILLSAMMANS MED NÅGON ANNAN
a)
Simning i Karleby simhall, på dagtid med Karleby arbetscentral, samt
simning från Kronoby 2 ggr i månaden till Jakobstad sedan hösten 2001
b)
Bowling på dagtid med Karleby arbetscentral
c)
Fritidsklubbar
Karleby MI och Kronoby Mi
Ett axplock ur programmet är att fritidsklubbarna deltog vi början på januari i
resan som ordnades till uttagningen för Eurovisionsschlagertävlingen i
Tammerfors, I Tammerfors så deltog Annie Lyts och Susanne Libäck från
Kronoby. Den alltid så populära revyafton var också i år med på programmet
likaså maskeraden som vi ordnar för hela Norra svenska Österbotten.
Dessutom ordnades minigolf, bowling, bingo, dans på lava. Ljusshowen som
Karleby energiverk stod för beskådades också i höstmörkret. Året avslutades
med julfest på hembygdsgården i Nedervetil. Kronoby och Karleby
fritidsklubbarna hade alla träffar gemensamt dels för att mera kontakt med
varandra men också för att balansera den ojämna deltagarantalet på de olika
träffarna p.g.a stora ålderskillnader som finns.
d)
Folkdans Karleby Mi
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Sedan oktober -96 har folkdans dansats i Karleby med deltagare från båda
kommunerna till levande musik.. Folkdansgruppen uppträdde på föreningens
julfest. Föreningen står för allt utom folkdans ledarens lön som erläggs av Mi
VERKSAMHET SOM ORDNAS HELT AV NÅGON ANNAN
a)
Skapande verksamhet inom Karleby arbetscentrals verksamhet med
Kronoby Mi
b)
Sång och musikgrupp "Rambambula" inom Karleby arbetscentrals verksamhet
har legat lågt med musicerande det senaste året, och har inte haft någon
ledare eller uppträtt offentligt
LÄGER
Till integrerade barnläger inbjuds handikappade speciellt
SMÅGRUPPSRESA
Ingen smågruppsresa har ordnats
LEDARE 2004
Karleby fritidsklubb: Under året var Susann Karlström o Elin Slotte varit
ledare
Kronoby Fritidsklubb: Sabina Forsström , Elin Slotte o Susann Karlström har
varit fritidsledare. Klubbarna har haft gemensamma träffar för det mesta och
ledarnas antal har varierat efter antalet deltagare och typ av
verksamhet.Klubben har många gånger hjälp av våra duktiga taxichaufförer
Tom Forsström och Mikael Sandberg som ofta är med på träffarna
Folkdans: Riitta Björk är folkdanslärare som svarar för musiken, stor hjälp har
folkdansen av duktiga stöddansare som själva är aktiva folkdansare
Gymnastik:. Margareta Strandvall, Ulla Wennman fortsatte att dra
gymnastiken i Kronoby och Karleby
Konstklubben: Nina Rintala undervisade konstklubben i Karleby hela året
TOTALA ANTALET DELTAGARE
inom föreningen som fått något slag av fritidsservice ca 40st
TOTALA ANTALET LEDARE
inom fritiden 5st inom, simningen 7st inom Karleby ac 2 st. inom konstklubben
1 st. inom gymnastik 2 st. inom folkdans 6 st. totalt 24 st.

Nedervetil den 7/3 2008
Elisabeth Hagström
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VERKSAMHETSPLAN FÖR FRITIDSVERKSAMHETEN 2008
DUV-föreningens fritidssektion planerar och koordinerar verksamheten tillsammans
med fritidsledarna. Målsättningen är att åstadkomma meningsfull fritid åt, samt en
anpassning av verksamheten för att även passa åldrande personer med ett
handikapp. Vi försöker hitta fritidsformer som lämpar sig för människor i alla åldrar
samt aktiviteter för att även nå föreningens yngre medlemmar. Som en led i detta
kommer vi att erbjuda möjlighet för de handikappade att delta i båda klubbarnas
verksamhet. Fritidsklubbarnas innehåll har de utvecklingsstörda själva möjlighet att
påverka. I fritidssektionen ingår 10 personer varav 3 fritidsledare 4 utvecklingsstörda
samt utanför sektionen representanter från boendena.
En gång i året samlas hela fritidsgruppen för att planera sin egen verksamhet både i
Karleby och i Kronoby
Verksamhetsledare Elisabeth Hagströlm
VERKSAMHET SOM ORDNAS I SIN HELHET AV DUVK
Gemensamt för Karleby och Kronoby
a)
Stödpersonsverksamhet
b)
Julfest
c)
Basarer
d)
Kulturaftnar
e)
Hantverks- konstklubb, konstklubb på Katarinegården och
Regnbågen
f)
Dagsutflykter, veckoslutsutflykt
g)
Gymnastikgrupp i Kronoby och Karleby
h)
Vi försöker ordna någon form av musik o drama
VERKSAMHET SOM ORDNAS TILLSAMMANS MED NÅGON ANNAN
Gemensamt för Karleby och Kronoby
a)
Fritidsklubbar i Karleby och Kronoby i samarbete med MI
b)
Simning i Karleby simhall tillsammans med Regnbågen och Karleby
arbetscentral
b)
Folkdans med Karleby MI
FRITIDSKLUBBAR
a)
Fritidsklubben i Karleby ordnas tillsammans med Karleby MI MI betalar två
ledare föreningen 1 ledare dessutom får vi ofta hjälp av boendena
Olika former av aktiviteter såsom ishockey, aktivitet för hela norra sv.
Österbotten, friluftsdagar, bingo kultur, pyssel, revy, hantverk, hälsa, kost och
kulturmaskerad.
b)
Fritiden ordnas tillsammans med Kronoby MI, Kronoby MI 1 ledare, 1 ledare
föreningen
(från hösten försöker vi få fler ledare via Mi) Olika former av aktiviteter bl.a.
revy, teater, företagsbesök, bastukväll, kyrkobesök, julfest, bingo, dans,
konstutställning, maskerad tillsammans med Karelby
Nedervetil 7/32008
Elisabeth Hagström
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