
 

 

 
 

Verksamhetsberättelse för Hjärtebarnsfonden Värmland 2020 
 
2020 inleddes på bästa tänkbara sätt för Hjärtebarnsfonden Värmland. Med en av våra mest 

populära aktiviteter, bad på simhallen i Arvika. Vi genomförde också med att hålla ett 

sedvanligt årsmöte i februari och vi hann med att arrangera vår årliga, och även den väldigt 

omtyckta, Branäsresan i mars. Men sen slog coronapandemin till i hela landet och världen och 

det tog tvärstopp. Allt som vi planerat för 2020 fick ställas in eftersom smittspridningen blev 

stor och ingen kunde anordna fysiska aktiviteter.  

2020 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 vet hur det kan utvecklas är inget som vi vill att våra redan sköra barn 

ska få. Hjärtebarnsloppet i maj blev inställt, vår planerade höstaktivitet likaså. 

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. Under hösten sålde vi med gemensamma krafter 400 

Bingolottokalendrar vilken gav en intäkt på 20 000 kronor till föreningen! 

 

Bad i Arvika i januari  
Verksamhetsåret inleddes med en av föreningens mest omtyckta aktiviteter. Bad i simhallen i 

Arvika. 12 familjer deltog och förutom att vi kunde bara i flera timmar bjöds det på pizza och 

godis.  

 

Årsmöte i februari 
Årsmötet hölls i Karlstads Seglarsällskaps lokaler i inre hamn. Sedvanliga årsmöteshandlingar 

hölls, Anneli Karlsson valdes till ny ordförande, Ulrika Bjärnetoft avtackades efter 4 år på 

posten. Hon fortsätter nu som vice ordförande. Marianne Persson Nermo avtackades efter 

många år i styrelsen.  

 

Skidresa i mars 
I mars arrangerades den årliga skidhelgen i Branäs. Sex familjer deltog. Det var kanonväder 

och fint skidföre och tillsammans med härliga människor blev det en mycket trevlig helg. 

Som alltid anordnades den traditionella skidtävlingen och gemensam grillning.  

 

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 9 februari, samt 4 styrelsemöten varav ett 

konstituerande, 21 januari, 9 februari, 2 juli samt den 12 oktober. Föreningen har i dagsläget 

48 medlemsfamiljer. Styrelsen i Värmland kommunicerar regelbundet med sina medlemmar 

via sin facebooksida och har under året även skickat ut tre informationsbrev via mail till alla 

medlemmar. Alla våra medlemmar har även fått mailinbjudningar till de digitala aktiviteterna 

som erbjudits. 


