VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2019
Under verksamhetsåret 2019 har Hjärtebarnsfonden Syd arrangerat och erbjudit flera
aktiviteter.
Medlems- samt kontaktförälderverksamheten är vårt centrum. Vi har en aktiv
kontaktförälder i Skåne och Blekinge vars arbete har varit koncentrerat till att kontakta nya
medlemmar.
Hjärtebarnsfonden Syd är medlem i, och samarbetar med Handikapporganisationernas
Samarbetsorgan – HSO Skåne och HSO Lund. Likaså är vi även medlem i ABF Skåne.
Hjärtebarnsfonden Syd har en egen hemsida som man når via
https://www.hjartebarnsfonden.se/lokalt/syd/ Rapporter från aktiviteter finns på hemsidan
och även vad som är på gång.
Under 2019 har vi erbjudit följande aktiviteter för våra medlemmar.
Årsmötet, 9 mars:
Lördagen den 9:e mars höll vi vårt Årsmöte på Elite Hotel, Ideon i Lund. Alla medlemmar i
Hjärtebarnsfonden Syd bjöds in för möjligheten att kunna delta på mötet där
årsmötesförhandlingarna hölls. Efter mötet kunde vi välkomna Kiet Tran, barnhjärtkirurg,
som gästföreläsare. Han höll en mycket intressant och givande föreläsning om alternativ
framtidskirurgi i form av en robotkirurgi. Avslutningsvis dukades det fram en härlig lunch
med kaffe och kaka där möjligheten fanns att mötas och samtala medlemmar sinsemellan.

Ungdomsträff, 28 april:
Årets ungdomsträff var ett samarbete med GUCH-föreningen i Skåne/Blekinge, där 14 st
ungdomar över 14 år träffades och körde GoKart på GoKart City i Helsingborg. Det deltog
även några GUCH:are samt föräldrar till hjärtbarnen. Efter många rafflande heat i två olika
lag kördes ett slutgiltigt finalheat. Däcken skrek och bensinångorna osade i lokalen! Tillslut
stod hjärtebarnspappan Leif klar som segrare. Efteråt gick vi på asiatisk restaurang och njöt
av en smaklig måltid. Lite samtal ungdomarna och GUCH:arna emellan fick de till under
denna dag.

Förälder-barn träff i Lalandia, 10–12 maj:
I april anordnade Hjärtebarnsfonden en föräldra-barn träff på Lalandia. Sammanlagt 19
föräldrar och barn tillbringade helgen i Lalandia med övernattning 2 nätter i stugor. Helgen
innehöll taco mys, bowling, lek, middag på buffétrestaurang och naturligtvis mängder med
bad. En härlig helg där föräldrar och hjärtebarn fick utbyta erfaren-heter, samtidigt som de
fick fina upplevelser tillsammans.

Folkrace/ ”Svampafestivalen” i Tomelilla, 3 augusti:
I strålande sommarsol arrangerades det folkracetävling på Svampabanan i Tomelilla i början
av augusti. Ett racingteam sponsrade Hjärtebarnsfonden, hade stylat sina folkracebilar med
stora dekaler med Hjärtebarnsfondens logga (vi lämnade även över t-shirtar och tygmärken
till racingteamet). Tobias som agerade både förare liksom pappa till hjärtebarn Kevin,
informerade om sin folkracebil och Svampabanan festivalen generellt. Även Tobias mamma
och Kevins mormor var på plats för att berätta om evenemanget. Dialog fördes också med
Helsingborgs racingklubbs ordförande, som var på plats, som berättade om ”Prova på
dagen” på klubben. Detta innebär att besökare får komma ditt och pröva på att köra
folkracebil. En tanke dök upp om att kunna arrangera en GUCH träff i samband med att
”Prova på dagen” arrangeras.

Medlemsträff i Tomelilla – Tosselilla, 17 augusti:
I mer eller mindre hällregn och en aning blåst ”trotsade” ett stort gäng medlemmar vädrets
makter och spenderade en heldag på Tosselilla sommarland i mitten av augusti, i samband
med att det arrangerades en medlemsdag på plats. En stor uppslutning av medlemmar som
roade sig med de aktiviteter som erbjöds så som karuseller, väggklättring, djurbesök,
badland med mera. Lagom till lunch slöt alla medlemmar upp vid en bokad grillplats för att
med medhavd matsäck äta tillsammans, antingen grillad korv – hamburgare eller något
annat smarrigt. Kändes uppskattat att ses tillsammans vid lunchen för att alla medlemmar
skulle få en pratstund och umgänge sinsemellan.

Medlemsträff, ExtremeZone – Malmö, 17 november:
I november anordnades en välbesökt medlemsträff på Extreme zone och Dinoland/ Minicity
i Malmö. Hela 98 medlemmar i varierade ålder tillbringade eftermiddagen med lek, hopp,
klättring och hinderbana. Eftermiddagen avslutades med buffé på Dinoland och möjlighet till
samtal medlemmar emellan. En väldigt lyckad medlemsträff med många nöjda medlemmar!

Pärlträff, Listerby, 24 november:
En söndag i November arrangerades pärlträff i Blekinge. Initiativtagare till träffen var ett av
hjärtebarnen med familj. Det blev en mycket lyckad träff med god uppslutning från familjens
vänner och bekanta. Det bjöds på fika och det blev över 60 st armband pärlade som sedan
skickades till kansliet för försäljning! En hel del armband köptes också på denna träff!
Hjärtebarnssimningen:
Under året har vi återigen haft möjligheten att erbjuda hjärtebarnen i vår förening
bad/simskola i varmvattenbassäng på Högevallsbadet i Lund. En uppskattad aktivitet där 21
st barn i åldrarna 3-16 år, uppdelade i tre grupper, haft möjlighet att träna sin vattenvana
och även fått simundervisning av simlärare vid vissa tillfällen.
Jultomten på avdelning 67, barnsjukhuset, 24 december:
På Julafton fick BUS/avdelning 67 ett traditionsenligt besök av tomten. Ett mycket
uppskattat inslag på julafton för de inskrivna hjärtebarn och föräldrar där jultomten delade
ut julklappar. Julklapparna köps in för pengar som Hjärtebarnsfonden Syd skänkt.
Fikagruppen:
Under året har ungefär 12 st fikaträffar på avdelning 67 på Barn- och ungdomssjukhuset
(BUS) i Lund ägt rum. 4 personer har ingått i fikagruppen under år 2019 och de har besökt
avdelning 67 för att bjuda på fika samt ge information om Hjärtebarnsfondens verksamhet
och existens, till föräldrar till inneliggande barn. Vid två tillfällen ”skuggade” en medlem som
var intresserad av att få inblick vad det innebär/innebar att vara fikagruppsrepresentant.

Förbundsråd:
Hjärtebarnsfonden har under året 2019 arrangerat och bjudit in till en Förbundskongress i
Stockholmsområdet. Vid detta möte 24-26 maj deltog Anna Larsson, Erika Mattisson och
Mats Larsson. Då stadgarna skrevs om, efter beslut tagna i maj, ställdes det sedan tidigare
planerade Förbundsrådet, på hösten, in.

Hjärtebarnsfonden Syd har tidigare år inbjudits till Specialpedagogiska skolmyndighetens
(SPSM) regionala interesseråd för södra regionen. Denna arbetsgrupp består av ett flertal
handikapporganisationer som ska hitta former för regional samverkan med
intresseorganisationerna. 2019 har det dock inte arrangerats någon sådan träff.
Charity Trail, 21 september:
Åter igen arrangerades insamlingseventet Charity Trail i Smedstorp, av Smedstorps IF
tillsammans med av en av våra medlemmar i Hjärtebarnsfonden Syd. Detta arrangemang har
olika motions- och tävlingslopp som man anmäler sig till och deltagaravgiften för de olika
loppen samt hälften av sponsorintäkterna skänktes till Hjärtebarnsfonden. Det fanns även
ett Kids Trail; hinderbana för barn i olika åldrar. Tre representanter från Hjärtebarnsfonden
Syd var på plats under dagen, med information om Hjärtebarnsfondens verksamhet.
Insamlade medel:
Ett antal gåvor har skänkts till Hjärtebarnsfonden Syd, en totalgåvosumma på 17 844 kronor,
där är det bland annat Celtictomten, Lions club Vellinge, Jämshögs församling och Väsby
församling som gett bidrag under gångna året. Charity Trail i Smedstorp samlade in drygt
30 000 kr till Hjärtebarnsfonden.
.
Styrelsemöten 2019:
Styrelsen har under år 2019 haft 5 st protokollförda styrelsemöten; alla har varit fysiska
sammanträden.

Registrerat antal medlemmar i Hjärtebarnsfonden Syd per 2019-12-31 är:
243 st (år 2018: 239 st) betalande medlemsfamiljer varav 42 st (år 2018: 44st) stödjande och
3 st (år 2018: 3 st) mistfamiljer. Totalt är 809 st (år 2018: 767) personer medlemmar i
Hjärtebarnsfonden Syd.
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