
 

 

 
 

Verksamhetsberättelse för Hjärtebarnsfonden Värmland 2021 
 
Även 2021 präglades av coronapandemin. Smittspridningen var stor och vi har inte kunnat 

anordna några fysiska aktiviteter. 2021 har varit ett år som påverkat oss alla. Många av våra 

medlemmar drabbas lite extra i dessa tider eftersom vi ständigt lever med oro för infektioner 

för våra hjärtebarn, och ett helt nytt virus som ingen visste hur det kunde utvecklas är inget 

som vi vill att våra redan sköra barn ska få. Däremot kom vaccinationerna igång och det 

innebar att samhället sakta började återgå lite mer till det normala.  

Hjärtebarnsfonden på riksplanet och flera andra regionala föreningar har arrangerat digitala 

träffar som alla runt om i landet har blivit inbjudna till. Det har varit allt från pizzabakning till 

intressanta föreläsningar.  

 

Årsmöte i mars 

Årsmötet var digitalt den 25 mars och sedvanliga årsmöteshandlingar hölls. Tillförordnad 

ordförande för Hjärtebarnsfonden Birgitta Elfsson gästade mötet och berättade om 

Riksstyrelsens arbete. 

Sommargåva 

I juni skickade vi ut en sommargåva till alla våra medlemsfamiljer. Det innehöll glasscheckar 

till hela familjen plus ett presentkort på Akademibokhandeln på 200 kronor per familj. Vi fick 

mycket positiv respons både privata meddelanden och även på vår facebooksida.  

Medlemmar i Funktionsrätt Värmland 

Under hösten 2021 blev vi medlemmar i Funktionsrätt Värmland. En intresseförening för ett 

stort antal funktionsrättsföreningar i länet vars vision är ett samhälle för alla. Visionen 

definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen.  

En av föreningens uppgifter är att förändra samhället och man gör det genom att både belysa 

levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Värmland och agerar aktivt för att 

åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.  

 

Bingolottokalendrar 

Under hösten sålde vi med gemensamma krafter 500 Bingolottokalendrar vilken gav en intäkt 

på 25 000 kronor till föreningen! 

Förbundskongress 

Anneli Karlsson representerade Värmland på den digitala förbundskongressen den 17 oktober 

2021.  

 

Blå Rummet året runt 

Hjärtebarnsföreningen Värmland har under året haft möjlighet att uppleva olika arrangemang 

på Löfbergs Lila Arena, Blå Rummet.  

 

 

 



 

 

 
 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året haft årsmöte den 25 mars, samt 3 styrelsemöten varav ett 

konstituerande. Föreningen har i dagsläget 67 medlemsfamiljer.  

Under 2021 har föreningen fått 19 nya medlemsfamiljer och sammanlagt 113 nya 

medlemmar. Anledningen är att en av våra grannföreningar har pausats och deras medlemmar 

har delats upp till angränsade föreningar. Det är främst familjer från Närke men även från 

Dalarna och vi hälsar dem varmt välkomna till oss! 

Styrelsen i Värmland kommunicerar regelbundet med sina medlemmar via sin facebooksida 

och har under året även skickat ut informationsbrev via mail till alla medlemmar. Alla våra 

medlemmar har även fått mailinbjudningar till de digitala aktiviteterna som erbjudits. 

 


