
Hjärtebarnsfonden Väst

Verksamhetsberättelse 2021

Vår region sträcker sig från Bengtsfors i norr till Svenljunga i söder,
vidare till Karlsborg i öst. Vi försöker anordna träffar så vi kan nå ut

till så många av våra medlemmar som möjligt.

Regionverksamhet - planerade aktiviteter 2021

2021

Alla hjärtans dag fika Avd 323 & Ronald
McDonald Hus Gbg

14 feb

Årsmöte Digitalt 29 maj

Lekträff Göteborg *Maj

Föräldraträff Floda *Juni

Ungdomsträff/GUCH Göteborg *Sept, GUCH
deltar

Familjedag Nordens Ark
Borås Djurpark

24 juli
2 nov

Hjärtskola Skövde *Okt

*) Markerade aktiviteter ej genomförda pga. Corona Pandemin



Styrelsen har haft protokollförda möten

2021

Konstituerande Digitalt 29 maj

Styrelsemöte Digitalt 12 juni

Styrelsemöte Digitalt 4 sep

Styrelsemöte Digitalt 13 nov

2022

Styrelsemöte Digitalt 29 jan

Styrelsemöte Lundsbrunn 2 apr



Kontaktverksamheten

Vi har en liten kontaktverksamhet bestående av tidigare utbildade
medlemmar. Vi utbildar inte nya kontaktpersoner utan dessa
komplementeras med ett gäng härliga volontärer ute på sjukhusen.

Nedan följer den uppdelning vi har idag i Västra Götaland:

Susanne Erlandsson,  Ulricehamn

Jessica Holmström, Lerum

Ekonomisk rapport 2021

Föreningen består av 955 medlemmar fördelade på 285 hushåll.

Övriga info finns i separat dokument.

Kongress 2021

Under 2021 har 4 representanter från Väst styrelse deltagit på
Hjärtebarnsfondens digitala Kongress.



Styrelsen, revisorer och valberedning under 2021

Ordförande Jessica Holmström omval/nyval 2022

Sekreterare Mia Johansson omval/nyval 2023

Kassör Carina Hallén omval/nyval 2023

Ordinarie styrelseledamöter

Ida Frleta omval/nyval 2022

Andreas Wångblad vice ordf.  - Omval/nyval 2023

Styrelse ersättare

Sara Ståhl omval/nyval 2023

Linnea Johansson omval/nyval 2023

Katarina Nordmark omval/nyval 2023

Revisorer

Veronica Kallin omval/nyval 2022

Fredric Regnér omval/nyval 2023

Valberedning

Thandi Schüler - sammankallande omval/nyval 2023

Lina Jönsson - ledamot omval/nyval 2023



Kort om vårt verksamhetsår

Familjeträff på Norden Ark 24 juli
Efter nästan 1,5 år utan att styrelsen haft möjlighet att kunna
genomföra en aktivitet p.g.a. pandemin, så var det äntligen dags att
ses igen. Denna gång blev familjedagen på Nordens Ark som ligger i
Sotenäs kommun längs Bohuskusten.

Vi var närmare 100 deltagare som slöt upp i parken denna soliga och
varma sommardag.
Styrelsen tog en symbolisk summa på 100 kronor per person för
vuxna från 18 år medan barn och ungdomar upp till 17 år gick in
gratis.
Jessica och Mia mötte upp familjerna i parken och allt eftersom dom
anlände hälsade vi dom välkomna.
Vi hade ingen gemensam samling denna gång, allt för att göra det så
tryggt och säkert för alla. Däremot var Jessica och Mia tillgängliga
om någon ville oss någonting.

Det blev en lyckad dag och vi fick mycket positiv respons och många
tyckte att det var en bra och rolig aktivitet som passade hela
familjen oavsett ålder. Några uttryckte sig att parken var så
handikappvänlig, vilket gjorde att man enkelt kunde ta sig runt med
rullstol överallt.

Höstlovsträff på Borås Djurpark 3 nov
24 familjer var anmälda till årets andra träff. Det blev en mulen men
rolig dag med både mysiga och rysliga Halloweendekorationer och
upptåg runt om i Djurparken. Pga. pandemin hade vi ingen
gemensam samling i parken under dagen.
Linnea och Jessica tog emot vid ingången och hälsade alla välkomna.
Styrelsen tog en symbolisk summa på 100 kronor per person för
vuxna från 18 år medan barn och ungdomar upp till 17 år gick in
gratis.



Februari - Alla barnhjärtans månad 2022

Alla hjärtans Dag är en speciell dag för oss och vi ordnade som
vanligt en härlig Alla hjärtans dag fika med bakelser och fika från
Dahls och Ica Kvantum Mölndal. Party Land sponsrar oss med
mycket ballonger som Ronald McDonald Hus och Barnhjärtcentrum
får att pynta med och dela ut till barnen.

Våra samarbetspartners i regionen sålde armband till förmån för
Hjärtebarnsfonden.

Vi hade en presentation av våra styrelsemedlemmar på våra sociala
medier med syfte att synas och att våra medlemmar ska veta vilka vi
är.

Folkspel/Bingolotto
Vi har som tidigare år samarbetat med Folkspel och sålt lotter inför
uppesittarkväll och skrapkalendrar.

I oktober 2021 firade Bingolotto 30 år med en jubileumssändning. Vi
provade att sälja även inför detta och fick sålt 50 st enkellotter.
Efter visat intresse tog vi beslut på att sälja även inför nyåraftons
uppesittarkväll. Vi beställde hem de lotter som tingades som också
resulterade i att ett antal lotter blev sålda.

Via Bingolotto/Folkspel så får vi in mycket pengar, som kan användas
till aktiviteter, etc.

Fikagruppen
Normalt bedriver Hjärtebarnsfonden en fikagrupp i Väst, med syfte
att skapa möten mellan föräldrar och barn som är inlagda på
Barnhjärtcentrum samt skapa en möjlighet att lämna “bubblan” som
sjukhusvistelsen innebär.
Vi har inte kunnat bedriva denna verksamhet p.g.a. pandemin.



Slutord från Ordförande

Under 2021 kunde vi ana ett slut på restriktionerna, även om
det dröjde in till 2022 innan det märktes på riktigt.

Det finns en längtan att ses igen, det märktes inte minst på det
stora antalet anmälda på våra två träffar under 2021. Vi är
glada att vi har kunnat ses igen även om det skett med viss
försiktighet.

Från vårt rikskansli kom rekommendationer att fortfarande
vara rädda om våra hjärtebarn som inte kan vaccineras. Därför
ställde vi även om förra årets kongress till digital.
Hjärtebarnsfonden har fortsatt med digitala föreläsningar för
alla medlemmar och i Väst valde vi att inför jul skicka ut ett
presentkort, som vi gjort tidigare under året.

Vi har även under 2021 anordnat alla hjärtans dag fika på
Barnhjärtcentrum samt på Ronald McDonald Hus med hjälp av
våra givmilda sponsorer i Väst.

Under året öppnade nya Barnsjukhuset upp och vi bjöds in på
en digital rundvandring i de nya lokalerna.

Året 2021 bjöd dessutom även på en nästintill helt ny styrelse.
Det är en glädje att arbeta med dessa engagerade personer,
mycket inspiration, nya infallsvinklar, stort engagemang är bara
några ord att beskriva er. Stort tack för detta året! Jag vill även
tacka Ida Frleta och Katarina Nordmark som väljer att avgå vid
kommande årsmöte.



Jag vill slutligen skicka ett stort tack till alla engagerade
medlemmar och stödmedlemmar som vill sprida glädje på
Barnhjärtcentrum, på träffar, ni som säljer våra armband och
kommer på våra träffar.

Nu blickar vi framåt till en ljus vår och sommar och
förhoppningsvis många tillfällen till att träffas, skapa nya
kontakter och kompisar i vår region och därmed fylla vår
verksamhetsberättelse i slutet av detta verksamhetsår.

Enligt uppdrag;
Jessica Holmström
Ordförande Region Väst
2022-05-14


