Hjärtebarnsfonden Väst
Verksamhetsberättelse 2019
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
2018
Alla hjärtans dag fika

Avd 323 & Ronald
Mc Donald Hus Gbg

14 feb

Årsmöte

Karlsborgs fästning

3 mars

Hjärtskola KSS

Skövde KSS

22 mars

Lektäff på Leos och
Stellas

Skövde samt
Partille

20 maj

Ponnyridning

Börstig

10 jun

Familjeträff samarb.
med Syd

Tosselilla
Sommarland

14 jul

Ungdomsträff

Gröna Lund

15 sep

Familjehelg

Skövde

6-7 okt

Halloweenfika

DSBUS 323

29 okt

Kranskurs

Göteborg

26 nov

Adventsträff
Ponnyridning

Börstig

1 dec

Lussefika

DSBUS

13 dec

Julklappsutdelning

DSBUD och RMD
Hus

21 dec

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

Styrelsen haft protokollförda möten
2018
Årsmöte

Karlsborg

3 mars

Konstituerande möte

Karlsborg

3 mars

Styrelsemöte

Lerum

29 apr

Styrelsemöte

Göteborg

9 juni

Styrelsemöte

Telefon

8 sep

Styrelsemöte

Telefon

28 okt

Styrelsemöte

Förbundsråd
Stockholm

11 nov

2019
Styrelsemöte

Göteborg

26 januari

Representanter från styrelsen har deltagit i
Förbundsråd Bålsta 4-6 maj.
Förbundsråd Haninge 10-11 november

Kontaktverksamheten
Kontaktföräldrarna som ska finnas i hela regionen.
Nedan följer den uppdelning vi har idag i Västra Götaland:
Susanne Erlandsson, Nitta
Jessica Holmström, Lerum
Rollen som kontaktförälder är under förändring. Mer information
om detta kommer under 2019.

Ekonomisk rapport 2018
Föreningen består av 933 medlemmar fördelade på 311 hushåll.
Övrig info finns i separat dokument.

Styrelsen, revisorer och valberedning
Ordförande
Susanne Erlandsson - omval/nyval 2020
Sekreterare/ledamot/vice ordförande
Jessica Holmström - omval/nyval 2019
Kassör
Carina Hallén - omval/nyval 2019
Ordinarie styrelseledamöter
Thandi Schuler - omval/nyval 2019
Josefin Mjöberg - omval/nyval 2020
Styrelse ersättare
Lina Jönsson - omval/nyval 2019
Patrik Jönsson - omval/nyval 2020
Revisorer
Peter Eklund - omval/nyval 2020
Fredric Regnér - omval/nyval 2019
Valberedning
Veronica Kallin - Sammankallande

Årsmöte Karlsborgs Fästning 3 mars
Ett antal familjer samlades till årsmötet vid Karlsborgs Fästning en
vinterdag i mars. Efter ett givande möte med flera intressanta
samtalsämnen åt vi lunch i soldatrestaurangen. Sedan förbereddes
vi för Jakten på den försvunna Guldreserven. Det började med en
film så vi fick inblick i vad som hände på Fästningen för länge sedan.
Sedan blev vi fort indragna i jakten som gick ner långt ner i
fästningens underjordiska gångar.

Alla hjärtans dag fika på avd 323, DSBUS och Ronald Huset 14 feb
Vi överlämnade fika till 323 och Ronald huset från Dahls. Från Party
Land och Buttericks hade vi fått ballonger och dekorationer till
avdelningen.

Hjärtskola KSS
Även i år fick vi förmånen att delta med information om Fonden på
Hjärtskolan på Kärnsjukhuset i Skövde. Där mötte vi några familjer
med hjärtsjuka barn. Kontaktsyster Carina Gustafsson är 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.

Lekträff Partille och Skövde 20 maj
I samarbete med restaurang Sofina i Göteborg anordnade vi en
lekträff för våra medlemmar.
Vi valde att hålla två träffar parallellt på Leos lekland i Partille och

Stellas lekland i Skövde.
På lekträffen i Partille deltog flera familjer. Vi hade en rolig
förmiddag tillsammans med gemensam fikastund där vi fick
möjlighet att lära känna varandra bättre.
På Stellas lekland i Skövde deltog ett antal familjer. Vi åkte
rutschkana, badade i bollhav, klättrade och hoppade studsmatta.
Det blev ett par roliga timmar tillsammans!

Ponnyridning Börstig 10 jun
Söndagen den 10 juni samlades ett antal familjer I börstig beläget
mellan Ulricehamn och Falköping för att under en dag prova på att
rida på shetlandsponnies, köra häst och vagn, ryckta och mocka i
stallet, klappa påfågel och get. Busa med katter och fly från
fikasugna åsnor.

Familjeträff Tosselilla Sommarland 14 jul
Föreningen Kronoberg bjöd in samtliga föreningar att deltaga i deras
sommarträff på Tosselilla Sommarland. Tre familjer från Väst åkte
med på detta. Det blev en lyckad dag!

Ungdomsträff Stockholm 15 sep
Den rikstäckande ungdomsträffen hölls i år i Stockholm på Gröna
Lund. Från Väst var två ungdomar med. I träffen ingick övernattning
på Långholmen.

Familjehelg Skövde 6-7 okt
6-7 Oktober var det dags för den årliga familjehelgen som för andra
året i rad hölls i Skövde. I år var vi 150 deltagare på familjehelgen
vilket är deltagarrekord för föreningen. Vi åt tillsammans, badade
och förundrades under kvällen av trollkarlen som besökte oss. På
söndagen fortsatte familjerna med både lek och upptäckslusta
innan de återvände hem.
Halloweenfika DSBUS 29 okt
I samband av Halloween bjöd vi familjer på Hjärtmottagningen,
Hjärtdagvården och avd 323 på Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus på Halloween tårtor som Dahls sponsrat med.
Kranskurs 26 nov
I slutet av november månad anordnades kranskurs i samarbete med
Beyers blommor i Göteborg. Vi skapade vackra dörrkransar och
adventsljusstakar, drack glögg och fikade. Kreativiteten flödade i
detta pratglada gäng och gemenskap uppstod ganska omgående.

Adventsträff Ponnyridning, Börstig 1 dec
En grå ruskig lördag samlades vi återigen några familjer på
Ponnyskolan i Börstig. Uteritt i skogen, korvgrillning och smaskiga
skumtomtar och vi startade nedräkningen mot julen.

Lussefika 13 dec
På Lucia bjöd vi på på fika på avd 323, Hjärtmottagningen,
dagvården och BIVA som Ica Maxi Mölndal och Zeelandia. Dessutom
bjöd vi på glögg, julmust och godis. Även Göran Engborg valde att
skänka pengar till denna fika.

Överlämning av julklappar 21 dec
Hjärtebarnsfonden Väst har i år igen haft en julklappsinsamling. Vi
lämnade julklapparna till barn på avd 323, BIVA och Ronald
McDonald Hus. Lekia i Mölndal och ManpowerGroup i Göteborg
sponsrade.

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 2019 fått 4 nya medlemmar i fikagruppen.
Kul att fler vill vara med och sprida värme och hopp hos våra inlagda
familjer.

Folkspel/Bingolotto
Vi har även i år samarbetat med Folkspel och sålt både bingolotter
och julkalendrar där vi gjort ett försäljningsrekord för föreningen
med 400 julkalendrar och 200 “uppesittarlotter” utöver de lotter
som prenumereras på runt om i landet. Stort Tack till Er som i år
hjälpt till att sälja till förmån för oss.

Slutord från Ordförande
Året som gått har passerat i rasande fart och vi summerar nu och
ser tillbaka och framåt. Vi är, hoppas jag, flera i vår förening som tar
med oss många fina minnen från årets träffar och möten. Jag är
oerhört tacksam för förmånen att vara en del av den här föreningen
och jag ser att vårt arbete gör skillnad. Tillsammans är vi starka.
Ett särskilt stort Tack till de som sitter tillsammans med mig i
styrelsen, ni gör ett suveränt jobb. Nu väntar år 2019, vi har
mängder med ideér inför verksamhetens utveckling och hoppas att
ni skall känna er varmt välkomna att delta i våra träffar.
Till sist vill jag tacka årets sponsorer under verksamhetsåret 2018;
Dahls, Ica Maxi Mölndalsvägen, Lekia, Sofina Kök & Catering,
Buttericks, Zeelandia, Party Land och Göran Engborg.

Enligt uppdrag

Susanne Erlandsson
Ordförande Region Väst

