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Inledning
Hjärtebarnsfonden Öst är en ideell organisation för barn födda med hjärtfel eller under ungdomen
förvärvat hjärtfel, deras föräldrar, syskon och anhöriga, även föräldrar som mist sitt hjärtbarn.
Föreningens huvudsakliga uppgift är att förbättra villkoren för hjärtbarnen och deras familjer. Detta
genom, stöd och information, påverka myndigheter och beslutsfattare samt bereda medlemmar i
likartad situation möjlighet att träffa varandra. Föreningen verkar för att öka förståelsen och
kunskapen om hjärtbarn.
Verksamhetsmålet för fonden Öst är att täcka de behov av kontaktverksamhet som ligger i linje med
föreningens målsättning.

Hjärtebarnsfonden Östs verksamhet har under året 2018 omfattats av:

3-4 februari, familjeträff med årsmöte på Best Western Plus Priceless,
Linköping
Familjeträff med årsmöte. Aktiviteterna bestod av Pyssel & Yoump.

8 mars, telefonstyrelsemöte
Gick igenom ekonomi och pratade om vårträffar.

11 mars, badträff Mjölby
Öst bjöd på inträde och fika på Lundbybadet i Mjölby.

14 april, familjehelg med övernattning, Norrköping
Vi började med en brunch på Scandic Norrköping Nord. Dagen fortsatte sedan med besök på
Busfabriken eller Freemovr. På kvällen avnjöts en taco-buffé. Helgen avslutades efter frukosten på
söndagen.

19-20 maj Förbundsråd, Stockholm
Styrelsemedlemmar och övriga inbjudna från Hjärtebarnsfondens alla föreningar samlades för att
diskutera och dela med sig av varandras erfarenheter.
Öst deltog tyvärr inte på grund av sjukdom.

24 maj, telefonstyrelsemöte
Gick igenom ekonomi och kommande träffar.

3 juni, Hjärtebarnsloppet, Vidingsjö, Linköping
Hjärtebarnsloppet anordnades i Stockholm och vi i Öst anordnade ett eget Hjärtebarnslopp i
Vidingsjö. Vi tackar storligen Hanna Alsander och Elin Montecinos för det stora engagemang de lade
ner. Superbra anordnat!
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27-29 juni, prova-på-läger, Bosön
Anordnas av fonden. Barn får pröva på olika sporter på Bosön. Ledare för lägret var en GUCH:are och
hans förälder från vår förening.

23 -29 juli, seglarläger, Assö
Anordnas av Fonden för ungdomar 14-17 år.

6-9 juli, Hjärtskola

Hjärtskola anordnas av fonden för familjer med hjärtbarn 6-11 år. Ledare för detta läger var Mats och
Louise Eriksson från vår förening.

16 aug, telefonstyrelsemöte.
18 aug, Upplevelsekvällen, Linköping
Vår förening stod som ansvariga för ett välgörenhetsevent vid Bergs Slussar i Ljungsbro utanför
Linköping där allt överskott gick till Hjärtebarnsfonden.

20 sep, telefonstyrelsemöte
27-28 okt, Höstträff Kolmården
En mycket uppskattad och välbesökt familjeträff på Kolmården där vi erbjöd både dagsträff och
övernattning. Tack till Louise Eriksson som verkligen fick slita hårt för att få till denna träff. Stor
eloge!

17-18 nov, förbundsråd, Stockholm
Alla medlemmar i styrelserna runt om i landet var inbjudna. Från Öst deltog Karin Ivarsson, Louise
Eriksson, Hanna Alsander och Christopher Montecinos.

7 nov, Surdegsbakning, Bostället Maspelösa
Vi fick lära oss hur manbakar surbröd och fick även baka själva och ta med oss brödet vi bakade hem.

2 dec, julbord, Lugna Landet, Sommen
God mat och trevligt sällskap avnjöts denna dag på Lugna Landet.
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Ekonomi
Hjärtebarnsfonden Öst med organisationsnr 832401-8137.
Verksamheten finansieras genom 40 % av medlemsavgiften 200 kr per hushåll, landstingsbidrag,
gåvor och fondansökningar.

Föreningens förtroendevalda
Styrelsemedlemmar
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Karin Ivarsson, Mjölby
Louise Eriksson, Nyköping
Hanna Alsander, Linköping
David Ekroth, Nyköping
Christopher Montecinos, Linköping

Revisorer
Jenny Gidö, Mörbylånga och Åsa Lind, Färjestaden
Suppleant, Eddie Ekberg, Oskarshamn

Valberedning
Fredrik Ivarsson, Mjölby (sammankallande)
Jens

Avslutning
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för förtroendet som ni gett oss under det gångna året. Vi vill
också tacka våra gåvo- och bidragsgivare som gör det möjligt för oss att utföra de olika
mötesplatserna runt om i Regionen. Styrelsen ser fram emot ett nytt givande och händelserikt år för
föreningen och våra medlemmar. Tack!
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