
 

Medlemsblad 03/20 

 

Trots alla begränsningar - 

Ha en trevlig sommar! 

 

Såhär ser coronaviruset ut då man tittar på det i mikroskop. 
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Nästa medlemsblad utkommer i början av september. 

E-post: vasanejden@duv.fi 

Tel: 040-5434556 

Hemsida: www.vasanejden.duv.fi 
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Hej!        Vasa, 13 maj 2020 

Så annorlunda allting har blivit på grund av ett litet virus! 

Alla föreningens fritidsaktiviteter är inställda tillsvidare. 

Detta för att inte smitta de som kan bli svårt sjuka av viruset. 

Kom ihåg att tvätta händerna ofta! 

Det hjälper till att hålla dig frisk! 

 

Föreningens årsmöte hålls den 3 juni klockan 18.30 på DUV-kansliet. 

Då behandlas stadgeenliga ärenden, såsom att godkänna bokslut och verksam-

hetsberättelse för förra året. 

 

Vi hoppas att vi får börja med fritidsaktiviteter igen på hösten. 

En dans på Norrvalla är inplanerad i oktober. 

Då hålls också förbundskongressen på Åland dit alla medlemmar är välkomna! 

 

Föreningen Steg för Steg har sitt nätcafé öppet hela tiden. 

Har du en smarttelefon, dator eller pekplatta kan du delta via ett program som heter 
Zoom. 

Mera information hittar du på stegforsteg.fi 

 

 

Ha en skön vår och sommar! 

Christina Mannfolk 

verksamhetsledare 
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DUV i Vasanejden r.f. håller 

Årsmöte 

onsdagen den 3 juni 2020 kl. 18.30 

Härmed kallas alla medlemmar  

i DUV i Vasanejden r.f. till årsmöte.  

Årsmötet hålls på DUV:s kansli,  

som finns på Storalånggatan 60 i Vasa. 

Stadgeenliga ärenden. 

Föreningen bjuder på kaffe, te och något gott att äta.  

 

               VÄLKOMNA! 
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Förbundskongressen 23–25.10 på Åland 

Kom med och påverka och träffa gamla och nya bekanta! 
 

Fredag 23.10. kl. 8.45 Åbo-Mariehamn  

Lördag 24.10 kl. 10.00 Kongressen inleds 

Söndag 25.10 kl.14.25 Mariehamn-Åbo  

 

Delltagaravgift:   60 euro per person    

I deltagaravgiften ingår program, luncher, kaffe och middag.                 

OBS! Resorna och övernattning ingår inte i deltagaravgiften. 

Hotellet kostar:  

Dubbelrum: 95 €/rum/natt  (95 €/person för två nätter) 

Enkelrum: 90 €/rum/natt (180 €/person för två nätter) 

Anmäl till kongressen senast 23.8.  

Mera info finns på: fduv.fi/sv/omfduv/foreningar/duvnat/kongress/  

 

Ekonomiskt understöd 

Personer med utvecklingsstörning har möjlighet att ansöka om ekonomiskt under-
stöd, alltså pengar, för att delta i kongressen.  

Du kan få understöd från Desirée Grotenfelts fond för resor och övernattning. 
 
Skicka en fritt formulerad ansökan senast den 9 augusti till: 

FDUV 

Lisbeth Hemgård 

Nordenskiöldsgatan 18 A 

00250 Helsingfors 
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GRATTIS!! 

Vinnarna i motionskampanjen:  

 

Tropiclandiabesök: Lina Ståhl  

Hygienartiklar: Cecilia Ljungkvist     

Hygienartiklar: Anders Borg    

Hygienartiklar: Stina Stark    

___________________________________________ 

 

FDUVs motionskampanj pågår fram till 31 maj. 

Mera info och deltagarblankett hittar du på  

fduv.fi/sv/omfduv/foreningar/duvnat/motionskampanj/  

Skicka in din ifyllda blankett till FDUV senast den 15 juni. 

 

Du kan skicka blanketten inskannad per e-post till ma-

tilda.hemnell@fduv.fi eller per post. 

 

Adressen finns färdigt på baksidan av blanketten. 

 

FDUV betalar portot, du behöver alltså inget frimärke.  
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Skriv in i kalendern redan nu! 

 

• Dansgala  

       Lördagen den 10 oktober kl. 17.00-21.00 på   
 Norrvalla i Vörå.  

 Allan and the Astronauts står för musiken. 
 Buss ordnas från Vasa, Jakobstad och Syd-Österbotten. 

 

 

 

DUV i Vasanejdens Stipendiefond 

 

Stipendier kan utdelas till personer, grupper och organisationer som på ett för-

tjänstfullt sätt verkar eller verkat i enlighet med föreningens syfte och målsättning. 

Styrelsen kan utdela stipendier på basen av gjorda ansökningar eller på eget ini-

tiativ.  

Stipendiefonden kan också ge bidrag för resor och skolning. 

Fritt formulerade ansökningar till fonden kan göras fortgående och riktas till :  

 

DUV i Vasanejden/Stipendiefonden 

Storalånggatan 60 

                                          65100 Vasa  



 

 

 

 

 

Förbundet FDUV har samlat mycket material till hjälp och stöd 

under coronakrisen. Gå in på:  

 

 

fduv.fi/sv/start/  


