Verksamhetsberättelse 2018 Hjärtebarnsfonden Värmland

Om Hjärtebarnsfonden Värmland
Hjärtebarnsfonden Värmland har 64 medlemsfamiljer varav 45 aktiva
familjer. Sammanlagt har föreningen 199 medlemmar. Under 2018 har
styrelsens bestått av sju ledamöter, ordförande Ulrika Bjäretoft, kassör
Helena Norén, sekreterare Anneli Karlsson, ledamöter Marianne Nermo
Persson, Katrin Johansson samt suppleanter Elin Huatorpet och Robert
Ahlqvist.
Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten och ett konstituerande
möte. Ordförande och en medlem deltog på förbundets vårmöte och
fyra styrelseledamöter närvarade på förbundets höstmöte.
Under året har det bjudits in till fem träffar varav två med
övernattningar. Hjärtebarnsfonden har även deltagit med monter/bord
och informationsmaterial på Barnmässan i Karlstad och vid
Hjärtebarnsloppet i Karlstad.

Bad i Arvika
2018 inleddes med bad i Arvika. Vi var åtta badglada familjer som
deltog. Vi hade hela badhuset för oss själva där vi kunde välja att bada i den varma bassängen,
leka i piratviken, hoppa från hopptornen, åka rutschbana med mera. Av att bada blir man även
hungrig så det passade bra med en pizzapaus också.

Skidresa till Branäs
Detta är en mycket populär och uppskattad aktivitet som blivit lite av en tradition. Vi bodde
på toppen av Branäsberget .Vi skulle ha varit tio familjer under helgen som kamperade ihop
men på grund av sjukdom så blev vi nio familjer totalt.
Torsdagen installerade vi oss i stugorna och umgicks, fredagen träffades vi och grillade lunch
tillsammans för att få gemenskapen för våra barn och ungdomar. På lördagen hade vi den
omtalade pulka/skidtävlingen, som gav många hisnande upplevelser och goa skratt. Fina
priser delades ut och vi avslutade med att grilla tillsammans. Söndagen passade några på att
åka in i det sista medan andra packade ihop sig för hemfärd.
Det är så härligt att se alla barn och ungdomar som är med efter sina förutsättningar och
intressen. Några åker skidor utför, andra åker längd i spår. Några leker i snögrottor medan
andra myser under en varm pläd i pulkan el barnvagnen, och oavsett ålder så har de så roligt
tillsammans.
Vädret var lite växlande under helgen, men större delen hade vi bra förhållanden; sol och
några minusgrader. Alla kämpade på bra i snön och vi hade en toppenhelg tillsammans!

Barnmässan i Karlstad
Inför Barnmässan i mars 2018 hade styrelsen beslutat att ha ett leksakslotteri, ballonger,
försäljning av hjärtebarnsarmband och pins samt info om vår förening.
Det var inte lika många besökande som tidigare år, men vi hade det ändå ganska hektiskt i
perioder då lotteriet var ett uppskattat inslag på mässan. Priser till lotteriet hade generösa
företag skänkt och en del hade vi även köpt in själva.
Under helgen var det ett 10-tal personer som ställde upp och arbetade i vår monter. Vi hade
ett rullande schema på bemanningen, och det fungerade bra. De vinster som blev över från
lotteriet har vi haft som presenter/vinster mm på våra andra aktiviteter under året som gått.

Så på det stora hela gick vi ungefär plus minus noll under helgen. MEN vi hade ju som mål att
synas och visa upp att vi finns som förening och det lyckade vi med bra!
Dessutom fick vi även kontakt med andra handikapporganisationer som vi träffade under
helgen, vilket kan vara lovande för eventuella samarbeten i framtiden.
Årsmöte
Årsmötet hölls den 25 mars på Lekterapin på Centralsjukhuset i Karlstad. Gäst var
Tita Mensah, övertandläkare på specialistkliniken för barn- och ungdomstandvård i
Haga, som höll en intressant föreläsning om tandhälsa och hjärtebarn.

Hjärtebarnsloppet
I maj anordnade eleverna vid Thoren Business School i Karlstad Hjärtebarnsloppet, för femte
året i rad. En löpartävling där alla intäkter oavkortat efterskänktes till Hjärtebarnsföreningen
Värmland.

Leksands sommarland
Pengarna som skänktes från Hjärtebarnsloppet i maj användes till en familjehelg på Leksands
sommarland i början av augusti. Hela 15 familjer fick möjlighet till en fantastisk helg med
upplevelser, lek, äventyrsbad och härlig gemenskap. På lördag kväll samlades alla familjer för
att umgås och gå tipspromenad. Vädret var på vår sida under fredagen och lördagen, men
söndagen bjöd på en av sommarens enda regndagar.

Bad i Arvika
Året avslutades med bad i Arvika. Vi var sju badglada familjer som deltog. Det var samma
upplägg som i januari, men denna gång hade tomten varit där med en säck. Alla fick en
julstrumpa med godis.

Blå Rummet
Hjärtebarnsfonden Värmlands medlemmar har under året haft möjlighet att uppleva olika
arrangemang på Löfbergs Lila Arena, Blå Rummet.

