Verksamhetsberättelse 2019
Föreningen JAG Dalarnas län
Föreningen JAG Dalarna är en ideell förening för personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser
den intellektuella förmågan. Föreningen är partipolitiskt obunden. Föreningens verksamhetsområde omfattar
Dalarnas län. Föreningen JAG Dalarna är ansluten till och delaktig i Riksföreningen JAG.
Föreningen JAG Dalarnas ändamål är att arbeta för att medlemmarna ska ha möjlighet till ett gott liv genom:
– Jämlikhet, Assistans och Gemenskap (JAG)
– Bästa möjliga personligt anpassade assistans i livets alla situationer med respekt för människovärde och integritet
– Att på sina villkor leva i gemenskap med sin familj och leva som andra i samhället och få stimulerande upplevelser
och erfarenheter på ett tryggt sätt
– Att den fysiska och psykiska hälsan främjas på alla sätt och att övriga intressen tillvaratas.
Årsmöte
Konstituerande årsmöte hölls 5/2 på Träffpunkten i Mora, där tillsattes en t.f Ordförande.
Till styrelse valde årsmötet:
Ordförande: Mimmi Olsson
Ordinarie ledamöter: Chatarina Emretsson , Sofia Arvidsson. Ida Spånberg
Sekreterare Ida Spånberg
Kassör: Sofia Arvidsson
Suppleant: Till valberedning utsågs ingen, styrelsen har detta ansvaret.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 3 möten under året.
Medlemsträffar och aktiviteter under året
Vi har fortlöpande under året gjort ploppar till Pressmaster. Pengarna gick till vår förening.
Vi har inom Vivillbidra gått från projekt till modell vilket är fantastiskt kul.
Under Juni så besökte vi Catarina i underbara Älvdalen och grillade samt hade mångkamp i det fina vädret.
Under Maj var Mimmi från vår föreningen på JAGs årsmöte i Solna och där hon kommer vara sekreterare för 2020.
I november hade vi en en bowlingkväll. Efteråt samlades vi i och åt mat tillsammans samt. En mycket uppskattad
dag.
Under december hade vi julpyssel i vår träffpunkt och vi avslutade året med en julbrunch.
Träffpunkter
Föreningen JAG Dalarna har tillgång till JAGs träffpunkt i Mora.
Medlemsantal
31 december 2019 hade föreningen 3 fullvärdiga medlemmar och 7 stödmedlemmar.
Enligt styrelsens uppdrag/
TF Ordf Mimmi Olsson

