
 

 

 

 

Välkommen som medlem i vår förening! 

  D U V  i  N y k a r l e b y  r. f  



D U V  i  N y k a r l e b y  r. f .  
 
 

DUV i Nykarleby r.f. har ca 210 medlemmar i hela Nykar leby. Föreningen vill skapa 
en meningsfull fritid för personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funkt-
ionsnedsättning och medverka till att deras situation i samhället förbättras. Föreningen vill 
också stöda deras närmaste. Till föreningen kan höra både handikappade, deras anhöriga 
och andra som önskar stöda verksamheten.  
 
Nykarleby DUV r.f. organiserar och samordnar fritidsverksamheten för våra handikappade 
medlemmar i Nykarleby. Fritidsklubben Solglimten sorterar direkt under Nykarleby DUV, 
men har ett nära samarbete med Nykarleby församling. Dessutom ordnar Nykarleby DUV 
viss verksamhet helt i egen regi. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ledningen 
 
Styrelsen för DUV i Nykarleby r.f. väljs av årsmötet inom mars månad. Årsmötet utser 
också ordföranden, men viceordförande, sekreterare och kassör väljs av styrelsen. Till sty-
relsen utses högts åtta medlemmar samt sex ersättare. Ersättarna är inte personliga utan kal-
las vid behov. Föreningens handikappade medlemmar utser en egen representant och en per-
sonlig ersättare för denna för en mandatperiod på två år. Övriga medlemmar väljs för ett år 
åt gången. Omval är förstås möjliga. 
 
Behövliga ledare kallas och utses av styrelsen. Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper vid be-
hov, t.ex. en idrottskommitté för sommaridrotten. Om du är intresserad att komma med som 
ledare kontakta gärna styrelsen! 
 
 
 



Samarbetspartners utanför Nykarleby 

 
Föreningen hör till FDUV som verkar i hela Svenskfinland. Det gör det möjligt för med-
lemmar i föreningen att delta i FDUV:s kurs- och utbildningsverksamhet. - Personer med 
utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning kan också bli medlem-
mar i sin egen förening Steg för Steg. Du kan bli medlem genom att fylla i och sända iväg 
blanketten på www.stegforsteg.fi/pasvenska/bli_medlem/ eller ringa FDUV, tel. 09-
407070. 
 
 
 
 
 

Ekonomin 
 
Ett årligt verksamhetsbidrag från Nykarleby stad ger föreningen de ekonomiska förutsätt-
ningarna. Också välgörenhetsorganisationer, lokala företagare och privatpersoner stöder 
vår verksamhet. För detta är vi djupt tacksamma. Medlemsavgiften täcker en del av kost-
naderna (bl.a. medlemsavgiften till FDUV). Du kan stöda vår verksamhet också genom att 
köpa vår hyllningsadress. 
 
Föreningen subventionerar mycket av vår verksamhet för våra handikappade medlemmar. 
Dessutom kan föreningen bevilja ett katastrofbidrag om olyckan är framme.  
Ansökningsblanketter hittar du på adress http://nykarleby.duv.fi/sv/verksamhet/. Ord-
förande, kassören eller sekreteraren kan ge mera information. 
 
Årsmötet fastställer på vilka grunder vi stöder ekonomiskt. 
 
 

Informationen 
 
Information om föreningens verksamhet skickas ut två gånger per år i samband med 
 kallelsen till fritidsklubben Solglimten. Information om simhallsresor (höst och vår), jul-
festen och sommarutfärder kan dessutom skickas separat. Breven skickas personligen till 
föreningens handikappade medlemmar och till boenden i Nykarleby.  
 
 
Kontaktuppgifter till föreningen hittar  du på de infoblad vi sänder ut. Via FDUV:s 
hemsida hittar du också kontaktuppgifter till föreningen,  adress: http://nykarleby.duv.fi/
sv/start/ 
 
 
 



Verksamheten 
 

 Solglimten 
 Fritidsklubben Solglimten samlas till klubbkvällar  en gång i månaden under höst– och vårterminerna, i 
regel på fredagar.  Vanligen samlas man i Nykarleby församlingshem. Programblad sänds ut inför varje 
termin men kan också hittas på nätet, adress  http://nykarleby.duv.fi/sv/verksamhet/ 
 
 
 

Idrottsaktiviteter 
Sommaridrotten pågår  var je vecka vid Stjärnhallen under  sommaren från bör jan av juni till mitten 
av augusti. 
 
Nykarleby DUV ordnar vanligen en simhallsresa två gånger per år. 
 
 
 

Fester och utflykter  
För föreningens handikappade medlemmar ordnas utflykter och/eller middagar i samband med terminens 
start och avslutning. Under sommaren ordnar föreningen också en resa för de handikappade och ibland en 
egen resa för gravt handikappade. Om utrymme finns kan också andra än handikappade delta i  sommarens 
resa, men utflykter och middagar (liksom simhallsresorna) är till för de handikappade med de medhjälpare 
som behövs för att de ska kunna delta.  
För alla föreningsmedlemmar ordnar föreningen en julfest.  
 
 
 

Andra arrangörer 
 

Arbis, anpassade kurser 
Arbis ordnar också anpassade kurser. För vidare information om Arbis-kurser se Arbis-programmet 
(utkommer två gånger per år) . Anmäl dig gärna via nätet: www.arbis.fi, e-post: arbis@nykarleby.fi) eller 
ring Arbis 06-7856 470.  

Stadsbiblioteket har  ett ganska stort urval lättlästa böcker och böcker med stor stil samt talböcker, både 
på CD-skiva och i DAISY-format. Där finns också en specialsamling med handikapplitteratur och böcker i 
specialpedagogik.   
Äppelhyllan vid stadsbiblioteket har bl.a. lättlästa böcker, böcker med Bliss och teckenstöd, DAISY-
talböcker, bok + DAISY och filmer för funktionshindrade barn och ungdomar. 
På adressen www.fredrikabiblioteken.fi/sv/library-page/nykarleby-stadsbibliotek hittar du mera infor-
mation. (Telefon: 06-7856 104, e-post: nykarleby.bibliotek@nykarleby.fi). 

 

FDUV och Steg för steg ordnar  olika kursdagar under  hela året. Du som är  medlem får  förbundets 
tidning GP (Gemenskap och påverkan), På adressen  www.fduv.fi/sv/start/ hittar du mera information om 
förbundets verksamhet. För närmare information kan du också kontakta FDUV i Vasa, tel: 06-3195 652. 
 
 
 

 
 
 
 


