
 

Verksamhetsberättelse för Hjärtebarnsfonden Stockholm 2022 
 

Hjärtebarnsfonden Stockholm är en av 13 föreningar runt om i Sverige samlade under 

Hjärtebarnsfonden. Vi är en aktiv förening som anordnar många aktiviteter för våra 

medlemmar. 

Under verksamhetsåret 2022 har föreningen haft följande sammansättning av styrelse:  

Ordförande: Meira Forsman  
Vice Ordförande: Marianne Bäckman  
Kassör: Petra Jakobsson  
Ledamot: Ingrid Flodberg  
Ledamot: Veronica Guizzardi  
Ledamot: Jeanette Sjölund  
Ledamot: Monika Linder 
Suppleant: Matilda Wikström  
Revisor: Linda Öhman   
Revisorssuppleant: Lisa Englund Krafft  
Valberedning: Elin Becksmo  
Valberedning: Pia Widberg  

Under året har styrelsen haft fem protokollförda styrelsemöten. 

 
Våra aktiviteter och mötesplatser under verksamhetsåret 2022: 

Hjärtebarnsmånaden februari 2022 

Vi ville uppmärksamma Hjärtebarnsmånaden lite extra och uppmanade därför våra 
medlemmar att låta fantasin flöda och skicka in en bild med ”hjärta” som tema. Vi fick in 
jättefina och fantasifulla hjärtan i olika skepnader! 

Skidåkning i Hammarbybacken v.9 2022.  

Skistar bjöd under sportlovet våra medlemmar på en heldag i Hammarbybacken med 
utrustning och liftkort inkluderat. Det var en väldigt uppskattad dag, inte minst av de som fick 
möjlighet att testa skidåkning för första gången! 

Prova på klättring 6 mars 2022 

Våra medlemmar fick under sportlovet möjlighet att prova på klättring på Klätterverket i 
Sickla. En jättelyckad dag där 8 barn/ungdomar deltog! 

Årsmöte 2022 

Den 17 mars 2022 var det dags för årsmöte som även då hölls digitalt. 

Klättring för tonåringar och vuxna 6 maj 2022 



Våra medlemmar fick åter prova på klättring på Klätterverket i Sickla. Två deltagare som fick 
en privatinstruktör var. 

Familjebad våren 2022 

Under 10 söndagar fick 32 familjer bada i en uppvärmd pool på Vattenhuset i Norrtull. 

Mammaträff i Sätra Brunn 20–21 maj 2022 

14 mammor fick njuta av god mat, spa och vacker natur i Sätra Brunn. En mysig och 
uppskattad aktivitet! 

Sommarevent i Bro 14 augusti 2022 

23 familjer deltog i sommarevent med Båtgiganten, Ica BEA och Ica Axelsberg. Det fanns 
olika aktiviteter för våra medlemmar i olika åldrar, bland annat hoppborg, möjlighet till att 
paddla kanot och åka båt. En mycket uppskattad aktivitet av våra hjärtebarnsfamiljer! 

Ridning på Edeby går 1–2 oktober 2022 

Det blev en trevlig och mysig helg på Edeby gård med ridning på islandshäst följt av middag, 
pyssel, frågesport och övernattning! 

Familjeträff på Turbo i Uppsala tillsammans med hjärtebarnsfonden Uppsala 8 oktober 
2022 

11 familjer från Stockholm och 10 familjer från Uppsala träffades under denna aktivitet där 
barnen var i fokus. Föräldrarna hade möjlighet att mingla utanför kalasrummet. En rolig 
aktivitet där barnen kunde klättra, hoppa och leka med varandra.  

Mammaträff på Ristorante Mancini 20 oktober 2022 

En mycket uppskattad träff som snabbt blev fullbokat. 20 mammor träffades och kunde byta 
erfarenheter medan de njöt av en trerätters middag.  

Pappaträff 18 november 2022 

12 både nyblivna och äldre hjärtebarnspappor träffades först på Escape Room för att sedan 
avnjuta en middag på restaurang Tabbouli. En uppskattad och lyckad aktivitet!  

Bad på Vattenhuset hösten 2022  

Några hjärtebarnsfamiljer tog chansen och badade under 10 söndagar under hösten på 
Vattenhuset.  

Julpyssel 4 december 2022 

Ett trettiotal familjer deltog i denna aktivitet med julpyssel och fika på Högalids 
församlingshem.  

 

Tack alla våra medlemmar för ett fint 2022!  

 

För Hjärtebarnsfonden Stockholm den 6 mars 2023  

 

_____________________________________________ Meira Forsman, Ordförande 



 

_____________________________________________ Petra Jakobsson, Kassör 

 

_____________________________________________ Marianne Bäckman, Vice Ordförande 


