PARKINSON GOTLAND
VERKSAMHETSPLAN 2017
Målet för 2017 är att fortsätta skapa en aktiv förening genom att främja och utöka
intresse och engagemang hos medlemmar och anhöriga. Satsningarna under 2016
har genererat ny energi och positiva strömningar för en fortsättning av ett produktivt
utvecklingsarbete under 2017 enligt följande sammanfattning.


Fortsatt prioritering av medlemsvärvning under 2017. Angeläget att sprida
information för att uppmuntra så många som möjligt av Gotlands Parkinsonsjuka
och anhöriga att bli medlemmar i föreningen. Ett viktigt mål är därför att öka
förståelse för hur viktig kontakt och gemenskap med andra Parkinsonsjuka kan
vara både för drabbade och anhöriga.



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



Bassängträning och gymnastik för medlemmar och anhöriga på Korpen vår- och
hösttermin 2017. Medlemmarna kan även delta i Reumatikerdistriktets
yogakurs. Dessutom finns möjligheter delta i en speciell boxningsgrupp för
Parkinsonsjuka på Träningsboxen i Visby.



Utvecklingen av Parkinson Gotlands hemsida är fortsatt kontinuerlig och
används aktivt för att sprida information och engagemang.



Två medlemsträffar i form av Världsparkinsondagen och Sensommarfest, plus
Årsmöte planeras. Världsparkinsondagen den 11 april kommer att firas men
styrelsen har ännu inte bestämt program. Sensommarträffen kommer åter att
kombinera ”nytta och nöje” med ett program av intresse och relevans för
medlemmarna plus underhållning.



Studiecirkeln fortsätter med start 24 januari med ett varierat och informativt
program och med mål att få fler deltagare.



Delta i Parkinsonförbundets Kongress i Stockholm 20-21 maj.



Informatören Eva Palmgren deltog i Parkinsonförbundets återträff för
informatörer hösten 2016 och medlemmen Lisbeth Skallak deltar i en ny kurs
under våren. De kommer tillsammans fortsätta arbetet med att erbjuda
information om Parkinsons sjukdom och dela med sig av kunskap och erfarenhet
till personalgrupper på äldreboenden och vårdinrättningar på ön.



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



Styrelsen fortsätter vara aktivt engagerad i Regionens Samrådsgrupp angående
en skrivelse om nya Riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom. Önskan är en
ordentlig redovisning av vad riktlinjerna innebär för personer med Parkinsons
sjukdom på Gotland samt utförlig information om vilka förändringar som har
gjorts eller vad som behöver göras för att leva upp till de nya riktlinjerna.
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