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Förord

Under året som gått har verksamheten varit stabil.
Årsmötet i mars, som i år var i Örebro, lockade flera nya medlemmar. Vilket vi ser som
positivt och glädjande. Detta främjar demokratin i föreningen. Att möta och se glada
barn och vuxna ger ytterligare inspiration att fortsätta styrelsearbetet för mig och för
styrelsen.
Mammahelgen och pappa/barnhelgen blev lyckade aktiviteter. Så även medlemsmötet
med bad, som dock i år hade ett ganska lågt medlemsantal.
Nu ser vi fram mot ett nytt verksamhetsår med vad som kommer att ske inom Central
och Förbundet. Vi i Central kommer fortsätta att arrangera mötesplatser såsom
årsmöte och pappa/barn helg, dock ingen mammahelg under 2016, samt en rad
aktiviteter ute i länen.
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Hjärtebarnsföreningen Central
Hjärtebarnsföreningen Central är en av tolv föreningar i Hjärtebarnsförbundet.
Central omfattar Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Dalarnas län samt
Gotlands kommun (län).
Hjärtebarnsförbundet är en ideell riksorganisation vars huvudsakliga syfte är att
förbättra villkoren för barn och ungdomar med hjärtfel samt deras familjer.
Förbundet arbetar genom att ge stöd, information, påverka myndigheter och
beslutsfattare samt att bereda människor i en likartad situation möjlighet att träffas.
Till grund för verksamheten ligger övertygelsen och erfarenheten att människor i
likartade situationer kan hjälpa varandra.
Hjärtebarnsförbundets arbete är framförallt långsiktigt, basen för detta är en väl
fungerande verksamhet på alla nivåer och där kontaktpersoner är den allra viktigaste
länken i arbetet med att förbättra villkoren för våra medlemmar.

Kontaktföräldrar inom region Central:
Södermanlands län:

Kristina Snöman

Gotland:

Madeleine och Thomas Fridh-Hoas

Örebro Län:

Mikael Carlström och Malin Sofie Carlström

Västmanlands län:

Lars Lindqvist, Ann-Christin och Anders Sevelin och Kenneth
Ruuska

Dalarnas län:

Lena Lundgren, Ulla och Hans Uhlin

Kontaktungdomar:
Syskonkontakt:

Rebecca Carlström
Mikaela Carlström och Ted Lindqvist

Rikstäckande kontaktpersoner:
Kontaktföräldrar mist:
Monica och Ulf Rolin, Erika och Roger Carlberg

För föräldrars vars barn har HLHS:
Mikael och Charlotte Strand

Kontaktföräldrar för familjer där ett barn har syndrom och hjärtfel:
Helena Halvorsen Hög

Föräldrar vars barn väntar på transplantation:
Pia och Hans Bergman, Eva och Jerk Mirlas-Ryttman

Kontaktperson för anhöriga:
Berit Carlström, Örebro
Kontaktpersoner för vuxna med hjärtfel:
Mikael Meijer, Ida Dahlén och Anna Svensson

Hjärtebarnsförbundets verksamhet
Stommen i förbundet utgörs av föreningens kontaktpersoner arbete. Därtill kommer
rikstäckande kontaktpersoner som stödjer föräldrar som mist sitt barn, föräldrar till
barn med syndromsjukdom och hjärtfel, föräldrar till barn som skadats vid
hjärtoperation samt föräldrar till barn som har genomgått eller väntar på en
transplantation samt vuxna med medfött eller med hjärtfel som uppkommit under
barndomen.

Medlemskontakter
Redan i ett tidigt skede kontaktas nya medlemmar av en kontaktperson. Detta sker
mestadels via telefon där den nya medlemmen får tid att tala om sina upplevelser av att
ha fått ett barn med hjärtfel samtidigt som föreningen presenteras.

Familjeträffar
Genom familjeträffar får föräldrar, syskon och hjärtebarn träffa andra i samma
situation. Man kan prata av sig, dela sin oro och bjuda på sina erfarenheter. Hjärtbarnen
träffar kamrater som inte heller de orkar lika mycket som andra barn, som har ärr på
bröstet och som också gått igenom operationer, sjukhusvistelser och undersökningar.
Träffarnas utformning varierar men målsättningen är att skapa mötesplatser och stärka
gemenskapen.

Mamma- och pappaträffar
Ibland finns behovet att mammor och pappor får träffas var för sig. Kvinnor och män
upplever situationer och bearbetar upplevelser olika, det kan då vara bra att få prata
om situationen och sitt hjärtebarn utan att partnern är med.

Ungdomsträffar
Det är viktigt att skapa mötesplatser för våra ungdomar i syfte att ge möjlighet till
erfarenhetsutbyte om studier, arbetsmarknad, familjebildning, relationer m.m. Att bara
träffas är viktigt och skall uppmuntras och underlättas. Naturligtvis är
ungdomsfrågorna också viktiga i alla våra sammankomster.

Veckoslutsträffar
Veckoslutsträffar är ett sätt att under avspända förhållanden lära känna varandra lite
mer. Både barn och föräldrar träffas över helgen, kopplar av och knyter värdefulla
kontakter.

Informationsträffar
Intresset för informationsträffar där sjukvårdspersonal, politiker och myndigheter
deltar är stort.

Informationsverksamhet
Kontaktföräldrar och andra har lagt ner ett stort arbete lokalt för att sprida kunskap
om vår förening och vår verksamhet.

Informationsinsatser
Under verksamhetsåret har information om Hjärtebarnsföreningens verksamhet och om
situationen för familjer som har eller har haft barn med hjärtfel spridits på många olika
sätt till allmänhet, beslutsfattare och inte minst till personal som kommer i kontakt med
våra medlemmar. Ungdomar har arbetat aktivt med att informera om sin specifika
situation i samband med överflyttning till vuxensidan inom vården.

Hjärtebarnsförening Centrals verksamhet
Familjehelg med årsmöte i mars
Återigen samlades vi i föreningen för ett årsmöte, detta år var vi i Örebro.
Vi blev ca 50 medlemmar som träffades under helgen.
Efter lunch på lördagen, så var det dags för aktiviteter. Barnen åkte till Lek och
Buslandet. De vuxna som var kvar på hotellet fick lyssna på flera intressanta
föreläsningar.
Tack alla som gjorde denna helg till en underbar träffpunkt.

Mammahelg
Årets mammahelg gick av stapeln den 27-28 juni. Vi var i natursköna Sätra Brunn
kurort. Det var 6 mammor, plus 2 ledare som deltog. Alla var överrens om att det var en
toppen helg med avslappning, god mat, trevliga samtal och sköna bad.

Pappa/barn träff i augusti
Årets pappa/barn helg gick av stapeln den 21-23 augusti. Den var på Barnens Ö/
Fiskeboda Julita. Det var 5 familjer som anmält sig och kom och gjorde detta till en
toppenhelg.
Medlemsträff i november
Lördag den 14 november, hade vi ordnat en medlemsträff på Lärkans badhus i Sala. Vi
badade och fikade.

Höstseminarium i oktober
Under helgen samlades kontaktpersoner och styrelsen på Orresta golf och konferens för
att tillsammans lägga upp riktlinjer och samordna framtida verksamhet inom regionen.
Helgen ägnades åt mycket internt arbete, bland annat så diskuterade vi mycket om
kontaktpersonernas roll, vidareutbildning och våra aktiviteter.

Länsaktiviteter
Västmanlands län
På fredagar, dock inte på lov, träffas ett 15-tal medlemmar vid Sundinska Vreten i
Västerås för att bada och umgås i det varma vattnet.
I övrigt har medlemmarna i Västmanlands län deltagit i föreningens verksamhet.

Dalarnas län
Medlemmarna har deltagit i föreningens verksamhet.

Örebro län
Under 2015 har kontaktpersonerna i Örebro län ordnat två picknickar. Den ena på Stora
Holmen och den andra vid Naturens Hus. Aktiviteterna var inte så välbesökta, men vi
som kom hade det mycket trevligt och vi hade båda gångerna toppenväder.
Förutom dessa aktiviter har Örebros medlemmar medverkat i Centrals övriga aktiviter.

Gotlands kommun
Medlemmarna har deltagit i föreningens verksamhet.

Södermanlands län
Under 2015, anordnades en fika i Nyköping, på Hellmans café.
Till den var det 2 familjer som kom.
Förutom det har Södermanlands medlemmar medverkat i Centrals övriga aktiviteter.

Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Landstingsbidrag
Medlems- & deltagaravgifter
Bidrag fonder, stiftelser mfl
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Kostnader
Aktivitetskostnader
Administration & övriga kostnader
Arvoden
Kostnad av engångskaraktär
Summa Kostnader

Siffror i svenska kronor
not
2015-12-31 2014-12-31
48 600
39 825
59 840
50 350
0
0
18 945
1 240
127 385
91 415

1

-117 319
-16 772
-22 544
0
-156 635

-83 127
-10 037
-28 325
27 713
-93 776

Resultat före finansiella intäkter & kostnader

-29 250

-2 361

Finansiella intäker & kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnder
Finansnetto

0
0
-29 250

0
0
-2 361

2
3

Balansräkning
Tillgångar
not
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
5
Kassa & Bank
Summa omsättningstillgångar

Siffror i svenska kronor
2015-12-31 2014-12-31
31
213 563
213 594

31
241 505
241 536

Summa tillgångar

213 594

241 536

Eget Kapital
Balanserat eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

230 356
-29 250
201 106

232 717
-2 361
230 356

5 376
0
7 112
12 488

5 460
0
5 720
11 180

213 594

241 536

Skulder
Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

3
4

inga
inga

inga
inga

Tilläggsuppgifter
not 1

Aktivitetskostnader
Årsmöte
Pappa/barn
Mammaträff
Medlemsmöte
Utbildningshelg
Regionsträffar (RIKS)
Summa

not 2

not 3

not 4

not 5

2015
50 122
11 777
6 936
0
21 404
27 080
117 319

2014
47 893
0
0
900
14 948
19 386
83 127

Arvoden
Styrelsen
Revisorer
Sociala kostnader
Summa

15 168
2 000
5 376
22 544

20 204
2 000
6 121
28 325

Övriga skulder
Lokala föreningar
Summa

0
0

0
0

7 112
0
7 112

5 720
0
5 720

31
0
31

31
0
31

Upplupna kostnader
Arbetsgivaravgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

Kortfristiga fordringar
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Medlemsräkning
Antal
År
Län

Medlemmar

Dalarna
Gotland
Södermanland
Västmanland
Örebro
Boende i annat
län + Övriga
Summa

2015
150
14
152
138
139
7

Betalande/
Hushåll
2015
45
6
47
48
44
2

600

192

Slutord
Vi vill avsluta verksamhetsåret med att tacka alla våra medlemmar, kontaktpersoner,
både vuxna och ungdomar, för ett gott arbete under året och hoppas på att få
ytterligare ett år med många aktiva medlemmar.
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