Hjärtebarnsfonden Väst
Verksamhetsberättelse
2017
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
2017
Årsmöte

Stena Danica

4 mars

Alla hjärtans dag fika

Avd 323 & Ronald
Mc Donald Hus Gbg

14 feb

Hjärtskola KSS

Skövde

30 mar

Shetlandsponnyridning

Börstig/Ulricehamn

21 maj

Sommarträff inställd pga. för få
deltagare

Kyrkekvarn

1 jul

Ungdomsträff Riks

Liseberg

30 sep

Familjehelg

Skövde

21-21 okt

Förbundsråd

Sthlm

18-19 nov

Adventsträff

Ponnyskolan
Börstig

2 nov

Lussefika

Ronald Mc D

11 december

Under större delen av året har fikagruppen haft sin verksamhet
igång på Östra sjukhuset där även delar av styrelsen medverkat.

Styrelsen haft protokollförda möten
2017
Årsmöte

Stena Danica

4 mars

Konstituerande möte

Stena Danica

4 mars

Styrelsemöte

Nitta

19 mar

Styrelsemöte

Ronald

23 maj

Styrelsemöte

Nitta

4 juni

Styrelsemöte

Kållandsö

3 sep

Styrelsemöte

Gråbo

5 nov

2018

Styrelsemöte

Göteborg

20 januari

Representanter från styrelsen har deltagit i
Kongress Sthlm 12-14 maj
Förbundsråd Sthlm 17-19 november

Kontaktverksamheten
Kontaktföräldrarna som ska finnas i hela regionen.
Nedan följer den uppdelning vi har idag i Västra Götaland:
Malin Rosén, Stenungsund
Eva-Marie Fredriksson, Hisings Backa
Sandra och Peter Eklund, Donsö
Susanne Erlandsson, Nitta
Jessica Holmström, Lerum
Fler familjer behövs i detta viktiga arbete för att kunna ta hand om
nya medlemmar och ge stöd, som är en av föreningens grundpelare.
Så var inte rädda för att ta kontakt med styrelsen om ni känner er
manade att hjälpa till med detta.

Ekonomisk rapport 2017
Föreningen består av 959 medlemmar fördelade på 317 hushåll.

Övrig info finns i separat dokument.
Styrelsen, revisorer och valberedning
Ordförande
Susanne Erlandsson
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Thandi Schuler
Josefin Mjöberg
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Revisorer
Anna Engqvist
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Veronica Kallin - Sammankallande
Jerker Cederquist
Sandra Eklund

Årsmöte Stena Danica - The Reef
Årsmötet samlade ca 140 medlemmar. Mötet hölls ombord på
Stena Danica på sin färd över till Fredrikshamn. Varje familj
representerades av minst en deltagare på mötet, övriga
familjemedlemmar roade sig under tiden ombord på båten. På
mötet fick vi insyn i årets aktiviteter och blev presenterade för den
nya loggan och namnbytet. Gunnar Skarland höll i
ordförandeskapet.
Efter mötet åt vi alla gemensam brunch i matsalen ombord. Sedan
när vi ankommit hamnen i Fredrikshamn var det dags för bad i
äventyrsbadet för de som önskade. Efter en lång dag med med god
mat, mycket bad, en och annan kallsup, bubbelbad och fina nya och
gamla vänskapsrelationer entrade vi båten hem framåt midnatt.
Alla hjärtans dag fika på avd 323, Drottning Silvias Barnsjukhus.
Vid årets alla hjärtans dag uppmärksammade vi dagen genom att
bjuda på fika på avdelning 323, BIVA och på Ronald Mcdonalds hus.
Steinbrenner & Nyberg och Dahls Bageri bidrog med fika.
Hjärtebarnsfonden bidrog med frukt, godis och blommor. Party
Land i Västra Frölunda skänkte fina ballonger.
Hjärtskola KSS
Även i år fick vi förmånen att delta med information om Fonden på
Hjärtskolan på Kärnsjukhuset i Skövde. Där mötte vi 4 nyblivna
familjer med hjärtsjuka barn. Kontaktsyster Carina Gustafsson ä den
som varje år sammankallar till Hjärtskola för de familjer som är
knutna till Hjärtmottagningen runt Skövde. Föräldrar som deltar i
Hjärtskolan får samlad information från sjukvården, tandvården,
försäkringsbolag, kuratorer, terapeuter, rehab och från oss som
patientförening.

Ponnyridning
Söndagen den 21 maj samlades ett antal familjer på Ponnyskolan i
Börstig, beläget utanför Ulricehamn. Dagen spenderades i stallet
hos shettlandsponnies, åsnor, geten Olivia, katter, kaniner, hönor,
tuppar och även en stilig påfågel. Barnen fick ryckta och sadla sina
ponnies innan utritt i skogarna kring gården. Det travades och
skrittades och någon modig tog även några galoppsteg med sin
ponny. Vi grillade korv och fikade med god hjälp av gårdens
hungriga hönor. På eftermiddagen spändes hästarna framför vagnar
och barnen fick även åka med på tur på detta vis.

Sommarträff - inställd pga. för få deltagare
Hjärtebarnsfonden Väst bjöd in till en sommaraktivitet på
Kyrkekvarn 1 juli 2017 Inplanerade aktiviteter under dagen var
mångkamp, kanotpaddling samt korvgrillning som tyvärr blev
inställt. på grund av för få deltagande.
Ungdomsträff, Liseberg
I år inbjöd vi de övriga regioner till att delta i årets ungdomsträff.
Vår tanken med detta var att våra ungdomar skulle få träffa
ungdomar i samma ålder och kunna samtala kring frågor och
funderingar de har, träffa nya vänner och även fick träffa
medlemmar ur GUCH. Träffens hölls på Liseberg och vi körde en
rafflande femkamp och åt en femkampsmeny.
Familjehelg
Vi bjöd in till en härlig familjehelg i Skövde nu under hösten år 2017.

Vi startade upp dagen med lek och bus på Stellas Lekland. Därefter
åt vi lunch på O’Learys. Efter lunchen busar vi runt i äventyrsbadet i
Arena Skövde. Vi var ca 113 medlemmar som var med och förgyllde
dagen. Vi avslutade med middag och övernattning på First Hotell
Billingehus Under middagen föreläste Kontaktsjuksköterska i
Skövde, Carina om hjärtskolan på KSS.

Adventsträff Ponnyridskolan
Lördagen den 2 december vankades det återigen träff i Börstig på
Ponnyskolan. Denna gång fick deltagande barn gå på “Tomtejakt”
sittandes på hästryggen ute i skogarna kring gården. Vi grillade korv
över öppen eld och mumsade på glögg, pepparkakor och godis som
tomten lämnat till oss. En mycket uppskattad dag enligt de som
deltog.

Lussefika på 323
Tisdag den den 11 december bjöd vi in till lussefika på avd 323 som
var mycket uppskattad. Det bjöds på lussekatter, pepparkakor,
skumtomtar, glögg o gräddtårta.
Stort tack till vår fantastiska sponsor Ica Maxi Mölndalsvägen för ert
bidrag med lussekatter och gräddtårtor. Tack vare er kunde
Hjärtebarnsfonden i Väst bjuda både avd 323 och BIVA på extra lyxig
fika. Vi är otroligt tacksamma för detta bidrag.

Överlämning av julklappar
I december satte Thandi i styrelsen igång med en julklappsinsamling
till Ronald Mc Donald och 323 på DSBUS. Dessa lämnades över till
väldigt tacksamma och glada barn på huset samt sjukhuset innan

jul.
Lekia skänkte dessa julklappar.
Vi har även haft en stödmedlem som sytt julstrumpor och köpt
julklappar som överlämnades innan julafton.
Fikagruppen
Fikagruppen har under året haft många bra och givande samtal på
avd 323 DSBUS. Som vanligt har vi besökt avdelningen tisdagskvällar
18:30-19:30.
Vi har inför år 2018 fått 4 nya medlemmar i fikagruppen. Kul att fler
vill vara med och sprida värme och hopp hos våra inlagda familjer.

Slutord
Vi ser tillbaka på ett trevligt verksamhetsår. 2018 planeras för fullt
och kommer att innehålla desto fler möjligheter till träffar,
kontaktskapande och utbyte av erfarenheter.
Tack för ett bra 2017!
Stort tack för våra sponsorer under verksamhetsåret 2017;
Steinbrenner & Nyberg, Dahls, Ica Maxi Mölndalsvägen, Kajskjul 8,
Lekia, Ronald McDonald Hus, Willys, Lejonet & Björnen.
Jag vill dessutom rikta ett Stort tack till vår fantastiska styrelse för
allt det arbete de under året lagt ned på Hjärtebarnsfonden väst,
genom deras engagemang och ideér bidrar de till att hålla den
lokala verksamheten levande. Det är för mig en förmån att få
spendera tid med dessa människor och få vara spindeln i nätet och
att även i år kunna blicka tillbaka på ett välfyllt verksamhetsår i
fonden väst.

Enligt uppdrag

Susanne Erlandsson
Ordförande Region Väst

