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Hej alla medlemmar! 

Liksom år 2020 ställdes en stor del av verksamheten på paus, kanske än mer än tidigare 
eftersom vi ganska snart insåg att Coronaviruset skulle komma att påverka hela 
verksamhetsåret. Vi gjorde försök med digitala aktiviteter även under 2021 men 

aktiviteterna blev färre och med färre deltagare. Till viss del beror det på att 
Hjärtebarnsfonden tagit över stafettpinnen med digitala föreläsningar. 

För att de pengar vi fått i viss mån skulle komma medlemmarna till godo har vi fattat ett 
beslut om att skänka gåvor till de fyra avdelningar inom vårt område som tar emot och 

undersöker hjärtebarnen. Tyvärr hann vi inte få in slutliga önskemål och inköpen och 
utdelningen av gåvorna kommer därför ske under nästa verksamhetsår. 

Trots att det är oklart när vi kommer att få möjlighet att ses igen så jobbar styrelsen vidare 
med planering av träffar och vidareutveckling av föreningens verksamhet. Hör gärna av dig 
om du har idéer och tankar kring hur vi bättre kan ta till vara medlemmarnas intressen! Vi 

tar också tacksamt emot förslag på digitala träffar och vad ni vill göra när vi får möjlighet att 
ses igen. 

Styrelsen Hjärtebarnsfonden Norr 



Medlemskontakter 
Vi skickade ett inledande mejl till nya medlemmar. De fick genom mejlet möjlighet att bli 
uppringda av föreningens kontaktpersoner. Vid samtalen fick de nya medlemmarna 
möjlighet att prata om sina upplevelser och kontaktpersonerna presenterade föreningens 
verksamhet. 

Kontakter med medlemmar skedde även på Facebook på vår sida Hjärtebarnsfonden Norr 
och på Instagram där vårt konto heter hjartebarnsfondennorr. Gilla och följ oss gärna! Vi 
administrerade även den slutna gruppen Hjärtebarn i Norr- och Västerbotten. Vi försökte 
även hålla hemsidan uppdaterad. 

Under 2021 fick vi ett nytt medlemssystem som vi använder för utskick m.m. 

Folkspel 
Vi sålde under året Bingolottos julkalender och bingolotter inför uppesittarkvällen i 
december. Försäljningen nådde inte försäljningarna under de närmast föregående åren, 
delvis beroende på att vi var två säljare färre än ifjol och delvis på grund av att vissa säljare 
rapporterade att konkurrensen är större än tidigare. Resultatet slutade på 712 sålda 
enkellotter, 120 sålda dubbellotter och 140 sålda julkalendrar. 

Från Folkspel fick vi också in pengar via sålda digitala lotter och via 
lottprenumeranter. 

Träffar 2021 
1.Kahoot via Google Meet 9 april 

5 familjer anmälda och 4 kom. Frågor om allt mellan himmel och jord besvarades med 
bravur av alla deltagare. Trots en del teknikproblem blev det en trevlig träff. 

2. Hjärtebarnsnniddag via Google Meet den 26 september 
Tre familjer anmälde sig till denna digitala träff. Det fanns mycket att avhandla och var 
trevligt att träffas. Tyvärr blev uppslutningen inte vad vi hoppades. 

3. Hjärtebarnsnniddag via Google Meet den 7 november 
Nytt försök men även denna gång blev det bara tre familjer anmälda. Vi hann dock prata om 
en del förhoppningar inför framtiden och förslag på fysiska träffar när dessa kan komma 
igång. 

Coronavirusets påverkan 
På grund av Coronaviruset höll vi inga fysiska träffar under året och årsmötet hölls istället 
digitalt via Google Meet. 

Vi fick inbjudningar från andra föreningar till deras digitala och fysiska träffar. 



Samarbete med andra organisationer 
På grund av pandemin hölls Hjärtebarnsfondens kongress digitalt i november. 
Hjärtebarnsfonden höll under året digitala ordförandemöten där ordförande i de lokala 
föreningarna blev inbjudna. 

Vi har fått erbjudande om att delta i andra föreningars aktiviteter. 

Funktionsrätt Västerbotten är en länstäckande paraplyorganisation för 
funktionshinderrörelsen i Västerbotten. De ordnade under året möten för representanter 
från föreningarna och utbildningar för deltagande organisationer. Från Hjärtebarnsfonden 
Norr deltog vi under året på några ordförandemöten. Vi deltog även i deras årsmöte som 
arrangerades digitalt. 

Hjärtebarnsfonden Norr har i vanliga fall medlemmar som deltar vid Barncancerfonden 
Norrs onsdagsfika på Barn 3 på Norrlands Universitetssjukhus. Fikat hade uppehåll hela år 
2021 på grund av Coronaviruset. 

Information och marknadsföring 
Information om föreningen fanns på bl.a. vårdcentraler och tandläkarmottagningar. Vi 
försökte också se till att en folder med information om bl.a. medlemskap finns tillgänglig där 
nya medlemmar kan finnas. 

Vi marknadsförde oss på vår hemsida https://www.hiartebarnsfonden.seilokalt/nord och på 
sidan Hjärtebarnsfonden Norr på Facebook samt på lnstagram, hjartebarnsfondennorr. 

Medlemmar deltog i Hjärtebarnsloppet "Spring där du är" den 6 juni. På grund av 
Coronaviruset hade arrangörer beslutat att loppet endast skulle genomföras på distans. 
Årets deltagarantal blev över 2 000 personer, en fördubbling från fjolårets ca 1 000 personer 
anmälda! 

Inbjudan till träffar gick ut via mejl, på hemsidan och på Facebook. Inbjudan och kallelse till 
årsmötet gick även ut per brev till de som inte anmält e-post. Genom att använda e-post i 
första hand kunde vi hålla nere de administrativa kostnaderna i föreningen. 

Vi har under året fattat beslut om att skänka gåvor till de avdelningar som tar emot och 
undersöker hjärtbarn inom vårt område. Det som återstår är slutliga önskemål från 
avdelningarna och inköp. 

Styrelsen, administration och ekonomisk förvaltning 
Styrelsen hade under året fem styrelsemöten samt kontakt via mejl och chatt. 

Firmatecknare för Hjärtebarnsfonden Norr var Carolin Persson Munther, ordförande, och 
Jens Söderström, kassör, var för sig. 

Jens Söderström förvaltade föreningens medel under 2021. 



Avslutning 
Styrelsen tackar för ett annorlunda år och ser fram emot 2022. 

Carolin Persson Munther Jens Söderström 
Ordförande Kassör 

Ida Broström 
Ledamot 

Ida Skogqvist 
Ledamot 
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Arnica Bäck-Hi---'-ör -n Rebecca Jeskan 
Ledamot Ledamot 
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