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Hjärtebarnsfonden Värmland

Om Hjärtebarnsfonden Värmland
Hjärtebarnsfonden Värmland har 61 medlemsfamiljer varav 40 aktiva familjer. Sammanlagt
har föreningen 175 medlemmar. Under 2017 bytte vi namn från Hjärtebarnsföreningen
Värmland till Hjärtebarnsfonden Värmland. Styrelsen har bestått av sex ledamöter,
ordförande Ulrika Bjäretoft, kassör Helena Norén, sekreterare Anneli Karlsson, ledamöter
Marianne Nermo Persson, Katrin Johansson samt suppleant Sofie Finell. Styrelsen har under
året haft sex styrelsemöten och ett konstituerande möte. Styrelsen har även närvarat på
förbundets höstmöte. Under året har det bjuditis in till fem träffar, varav två med
övernattningar:

Bad i Torsby
Året inleddes med bad i Torsby. Vi var åtta familjer som kunde njuta av det varma badhuset.
Vi hade hela badhuset för oss själva där vi kunde välja att simma, leka, åka rutschbana, bada i
bubbelpolenmed mer. Naturligtvis fikade vi också och åt korv med bröd.

Årsmöte med gäst
I februari höll Hjärtebarnsfonden Värmland årsmöte på Lekterapin på Centralsjukhuset i
Karlstad. Generalsekreterare för Hjärtebarnsfonden Peter Nordqvist var vår gäst och
informerade om aktuella frågor.

Skidhelg i Branäs
I mars arrangerades den årliga skidhelgen i Branäs. Tio familjer deltog. Fint väder, bra
backar och härliga människor gjorde att vi hade vi en mycket trevlig helg tillsammans. Alla
var nöjda och glada, och inga brutna ben.

Hjärtebarnsloppet
Eleverna vid Thoren Business School anordnade för fjärde året i rad Hjärtebarnsloppet i
Karlstad. En löpartävling där alla intäkter oavkortat efterskänktes till Hjärtebarnsföreningen
Värmland. Bidraget användes för 17 familjer att umgås en helg på Liseberg.

Liseberg
Eleverna vid Thoren Business School anordnade för fjärde året i rad Hjärtebarnsloppet i
Karlstad. En löpartävling där alla intäkter oavkortat efterskänktes till Hjärtebarnsföreningen
Värmland.
Bidraget användes till en helhelg på Liseberg. Det blev en fantastisk helg för 18 familjer.
Förutom alla aktiviteter bjöds det på hotellövernattning på Hotell Liseberg Heden och 5-kamp
med priser. Även vädret var på vår sida.

Diplomutdelning
Hjärtebarnsföreningen Värmland närvarade på Thoren Business Schools julavslutning för att
framföra vårt varma tack och även uppmärksamma tre elever för bästa säljare samt säljarteam,
de fick ett varsitt diplom och stipendium på 500 kronor vardera.

Blå Rummet
Hjärtebarnsföreningen Värmland har under året haft möjlighet att uppleva olika arrangemang
på Löfbergs Lila Arena, Blå Rummet.

