
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDUV:s månadsbrev | maj 2018 

Skicka föreningens bokslut och verksamhetsberättelse 
När föreningens verksamhetsberättelse och bokslut till föreningskoordinatorerna är klara, ska 
de skickas till Jon Jakobsson (södra Finland), jon.jakobsson@fduv.fi, 040 865 38 88 eller Elin 
Strandberg (Österbotten) elin.strandberg@fduv.fi, 050 302 78 88. 

FDUV behöver föreningarnas godkännande för hantering av 
personmedlemmars uppgifter 
FDUV har ett register som innehåller uppgifter om DUV-föreningarnas medlemmar. 
Uppgifterna används för att kunna erbjuda tjänster som är kopplat till medlemskapet i DUV-
föreningen (t.ex. medlemstidningen GP). Eftersom registret innehåller personuppgifter behöver 
varje förening godkänna att FDUV upprätthåller ett sådant register. Det gäller också de 
föreningar som inte använder sig av FDUV:s medlemsregister. Detta betyder att ni i varje 
förening behöver ta ett styrelsebeslut där ni godkänner att FDUV har rätt att behandla era 
medlemmars personuppgifter. Godkännandet förändrar ingenting jämfört med nuläget, FDUV 
får bara den bekräftelse som nu saknas. En kopia av styrelsebeslutet ska skickas till Hanna 
Sipiläinen, hanna.sipilainen@fduv.fi. Hanna svarar också på eventuella frågor. 

Idrottskarneval i Ekenäs 

Den 27–29 juli ordnar DUV i Västnyland 
idrottskarneval i Ekenäs. Helgen är fylld av roligt 
program, idrott, tävlingar och program för 
hejarklackarna och övriga som inte vill tävla. 
Föreningarna ska senast 3 juni skicka in sina 
medlemmars anmälningar till Fredrica Degerth, 
050 374 90 47, anmalning.vn@duv.fi. Mer info 
finns på DUV i Västnylands hemsida. Info om 
gemensam transport från Österbotten ger Elin 
Strandberg, 050 302 78 88, 
elin.strandberg@fduv.fi. 

Scoutläger i Barösund 
FDUV och Finlands Svenska Scouter ordnar scoutläger den 3–5 augusti på Stornäsholm i 
Barösunds skärgård. Stornäsholm är Bensow stiftelsens vackra holme. Är du intresserad av 
lägerliv och natur är detta ett läger för dig! Vill du anmäla dig eller veta mera om lägret, hör av 
er till Jon Jakobsson, jon.jakobsson@fduv.fi , 040 865 38 88. Sista anmälningsdag är den 
10 juni. Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 
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Sprid info om funktionshinderkortet!  
EU:s funktionshinderkort kan ansökas från och med slutet 
av maj. Med kortet kan man smidigt och lätt visa att man 
behöver hjälp eller stöd, till exempel vid resor inom 
kollektivtrafik och på idrotts- eller kulturevenemang. 
Funktionshinderkortet är frivilligt och man får inga sociala 
förmåner med det. Det gäller i alla EU-länder och kommer 
att kosta 10 €. Funktionshinderkortet söks från FPA, på 
deras webbplats eller genom att fylla i en blankett på FPA:s 
byrå. För att bli beviljad kortet måste personen ha i kraft ett 
beslut som berättigar till kortet. Sådana beslut är till exempel beslut i enlighet med 
specialomsorgsprogrammet och tjänster som baserar sig på det. Läs mer: 
www.vammaiskortti.fi/sv/ 

GP 3/2018 deadline 15.8  
Snart kommer det andra numret av Gemenskap och Påverkan (GP) hem i postlådan. Nästa 
nummer utkommer därefter i mitten av september. Skicka in material från din förening senast 
15.8 till matilda.hemnell@fduv.fi. Vi tar gärna emot bilder, men försäkra er då om att vi har lov 
att publicera dem. FDUV förbehåller sig rätten att redigera materialet så att samtliga föreningar 
som skickat in får plats.  

 

GP Deadline Utkommer 

3/2018 15.8 v. 37 

4/2018 31.10 v. 48 

FDUV är med på Helsingfors Pride  
Den 30 juni deltar FDUV tillsammans med många andra 
svenskspråkiga organisationer i Helsingfors Pride. 
Samarbetet mellan de olika svenskspråkiga aktörerna går 
under namnet Svenska Hörnan. Gå med oss i paraden och 
delta i den efterföljande parkfesten! Inför själva paraden på 
lördag ordnar Svenska Hörnan en mingelfest fredag kväll 29 
juni klockan 17 på Luckan i Helsingfors. Också Steg för Steg 
deltar i Svenska Hörnan på Pride. Kom med och visa att ”att 
synas är att finnas”. För frågor kontakta Matilda Hemnell, 
matilda.hemnell@fduv.fi,  040 503 72 30. 

En paus i vardagen för dig med barn med funktionsnedsättning 

Den 16–21 juli ordnar Svenska Semesterförundet och 
FDUV möjlighet till avkoppling för familjer till barn 
med funktionsnedsättning på Spahotell Päiväkumpu 
i Karislojo. FDUV:s barnledare (2–3 ledare) är med 
och planerar program för barnen. Den egna andelen 
vuxna är 25 euro/dygn. Priset inkluderar logi, 
helpension och olika aktiviteter/behandlingar. Gratis 
för barn under 15 år. Deltagarna ansvarar för 
transport. Anmäl dig genom att fylla i 
ansökningsblanketten senast den 30 maj 2018 på adressen www.semester.fi. Mera 
information fås av Susanna Stenman, 019 278 68 76 eller Annette Tallberg, 
annette.tallberg@fduv.fi 040 674 72 47. Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 
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Evenemang i Österbotten  

Kaikki yli sillan – Alla över bron  
Den 13 juni kl. 15–20 ordnar Malike tillsammans med FDUV och andra 
medarrangörer ett evenemang riktat till barn, unga och vuxna med 
stort hjälpbehov och deras familjer. Deltagarna får möjlighet att prova 
på motionshjälpmedel och tillsammans cykla över Replotbron med 
hjälp av Malikes specialanpassade cyklar. En cykeltur görs kl. 16–17 
och en annan kl. 18–19. Ingen anmälan behövs, men den som vill ta sig 
med de specialanpassade cyklarna över bron behöver anmäla sig på 
plats eller i förväg till Soile Honkala, soile.honkala@tukiliitto.fi, 050 
313 98 48. Specialanpassade cyklar räcker till 5–6 personer och deras 
föräldrar eller assistenter. Övriga deltagare bör ta med sin egen cykel. Läs mer: 
www.fduv.fi/kalender.  

 

Evenemang i Södra Finland 

Familjedag kring boendefrågor 

Den 8 september kl. 10–16 ordnar FDUV en familjedag kring boendefrågor för dig vars barn är 
tonåring eller ung vuxen. Dagen är en fortsättning på två tidigare träffar som hållits i Karis och 
Ekenäs. Under dagen bjuder FDUV på morgonkaffe/te/saft och smörgås, lunch och 
eftermiddagskaffe. Deltagandet är gratis. För frågor kontakta Elina Sagne-Ollikainen, 040 508 

51 10, elina@fduv.fi.   

Rekreationsdagar på Norrkullalandet i Sibbo 

Den 5–7 oktober ordnar FDUV och Folkhälsan rekreationsdagar för föräldrar till barn med 
särskilda behov. Dagarna består av utevistelse, ledda samtal med andra föräldrar i en liknande 
livssituation och möjlighet att koppla av. Deltagaravgiften är 65 euro. Samtidigt ordnar vi ett 
veckoslutsläger för barn och ungdomar med särskilda behov och deras syskon på kulturcentret 
Sofia i Nordsjö i Helsingfors. Deltagande förutsätter att föräldrarna deltar i rekreationsdagarna i 
Sibbo. Sista anmälningsdag är den 7 september. För frågor och anmälan kontakta Jon 
Jakobsson, 040 865 38 88, jon.jakobsson@fduv.fi. Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 

 

Nya evenemang och uppdaterad information publiceras kontinuerligt: 
www.fduv.fi/kalender. 

 
Mycket information finns också på DUV-nätet: 

www.fduv.fi/duvnat 
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