PARKINSON GOTLAND
VERKSAMHETSPLAN 2016
Målet för 2016 är att fortsätta att skapa en aktiv förening, framförallt genom att
främja och utöka intresse och engagemang hos medlemmar och anhöriga.
Satsningarna under 2015 har genererat ny energi och positiva strömningar för en
fortsättning av ett produktivt utvecklingsarbete under 2016 enligt följande
sammanfattning.


Prioritering av medlemsvärvning under 2016. Angeläget att sprida information
med målet att uppmuntra så många som möjligt av Gotlands Parkinsonsjuka och
anhöriga att bli medlemmar i föreningen.



Totalt elva styrelsemöten planerade; första tisdagen varje månad under året
utom juli.



Bassängträning och gymnastik för medlemmar och anhöriga på Korpen vår- och
hösttermin 2016.



Utveckla Parkinson Gotlands hemsida och använda den mer aktivt för att sprida
information och intresse. Parkinsonförbundets webbutbildning den 12 januari är
ett positivt steg för att utöka deltagarnas kunnande och engagemang i arbetet
att utvidga hemsidan.



Två medlemsträffar i form av Världsparkinsondagen och Sensommarfest, plus
Årsmöte planeras. Världsparkinsondagen den 11 april skall eventuellt arrangeras
i entrén på Korpen. Styrelsen har ännu inte bestämt program.
Sensommarträffen i slutet av augusti kan förslagsvis bestå av information om
fallskador genom regionens satsning på ”Trill int omkull” eller ett liknande
program av intresse och relevans för medlemmarna plus naturligtvis med
underhållning.



Återträff planerad av Neurologmottagningen i januari/februari för deltagarna i
Parkinsonskolan våren 2015. Dessutom undersöka om de har möjlighet
arrangera ytterligare en skolkurs under hösten 2016 för våra medlemmar.



Studiecirkeln fortsätter med start 19 januari med mål att få fler deltagare.



Delta i Parkinsonförbundets Ordförandekonferens.



Fortsätta arbetet med att erbjuda information till personalgrupper på
äldreboenden och vårdinrättningar om Parkinsons sjukdom. Viktigt att nyttja
nyutbildade informatörens kunskap och erfarenhet samt angeläget att hitta
samarbetspartners för att underlätta arbetet.



NYP-träff för yngre yrkesverksamma Parkinsonsjuka, för närvarande c:a 10
medlemmar.



Skapa intresse och engagemang bland medlemmarna för Brainbus utställningen
under Almedalsveckan (3-10 juli). Arrangera träff med Brainbusorganisatörer
och deltagare sista kvällen i en lokal utanför Almedalsområdet för lättare
tillträde för medlemmarna.
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