Verksamhetsberättelse för Hjärtebarnsfonden Stockholm 2020
Hjärtebarnsfonden i Stockholm är en av 13 föreningar runt om i Sverige samlade under Hjärtebarnsfonden. Hjärtebarnsfonden i Stockholm hade vid årets slut 1053 medlemmar och är idag
den största föreningen i fonden. Hjärtebarnsfonden i Stockholm är en aktiv förening som anordnar
många aktiviteter och mötesplatser för medlemmarna för att stödja och informera. Föreningen har
även ett samarbete med Barnkardiologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) och
GUCH-enheten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Under verksamhetsåret 2020 har föreningen haft följande sammansättning av styrelse och kontaktpersoner:
Ordförande: Lovisa Wetterblad
Vice Ordförande: Marianne Bäckman
Kassör: Petra Jakobsson
Ledamot:Pia Widberg
Ledamot: Veronica Guizzardi
Ledamot: Jeanette Sjölund
Ledamot: Åse Johansson Kristiansen
Suppleant: Ingrid Flodberg
Revisor: Linda Öhman
Revisorsuppleant: Lisa Englund Krafft
Valberedning: Elin Becksmo
Valberedning: Anna-Maria Rosenberg
Under året har styrelsen haft sex protokollförda styrelsemöten. Eventuellt överskott i resultatet
överförs till nästa års räkning.

Våra aktiviteter och mötesplatser under verksamhetsåret 2020:
2020 blev inte som vi tänkt oss. På grund av coronapandemin har de flesta av våra inplanerade
träﬀar behövt ställas in. Sedan mars 2020 har vi endast arrangerat aktiviteter på distans. Det har
varit en stor utmaning men framåt hösten lyckades vi hitta en del aktiviteter på distans som uppskattades av våra medlemmar. Totalt tolv aktiviteter har vi anordnat under året. Även andra
föreningar inom Hjärtebarnsfonden har bjudit in Stockholms medlemmar till diverse föreläsningar
och andra digitala aktiviteter under hösten.
Vi hade även en inplanerad aktivitet med skidåkning i Hammarbybacken under sportlovsveckan i
februari. Denna va inplanerad innan coronas framfart men den aktiviteten behövde tyvärr ställas in
på grund av snöbrist.
Leos lekland, 8 februari
Årets enda träff där vi sågs fysiskt. En fartfylld och rolig dag på Leos lekland där 27 barn med
deras familjer deltog!
Årsmöte, 28 april
Årsmötet hölls digitalt. Tyvärr behövde den planerade föreläsningen i samband med årsmötet ställas in och det var inte så många medlemmar förutom styrelsen som hittade dit.
Föreläsning med Nicole Blomgren, 16 juni
Nicole Blomgren som föddes med en CP-skada höll en rolig och inspirerande digital föreläsning för
Hjärtebarnsfondens medlemmar.

Bokcirkel, oktober/november
Vi startade en bokcirkel där deltagarna läste och sedan digitalt diskuterade boken ”Normala människor” av Sally Rooney.
Pizzalördag!, 26 september
Vem har inte drömt om att kunna göra en riktigt god pizza? Italienaren Cristian Mariolini bjöd in till
Pizzalördag via Google Meet och gav oss alla tips och trix han hade för att lyckas med en riktigt
god pizza, Tillsammans förbereddes degen inför kvällen pizzabak! 17 hjärtebarnsfamiljer över hela
landet deltog!
Pysselkit till Halloween!
Vi tog fram ett ruskigt pysselkit för alla pysselsugna barn. Fladdermöss, gulliga spindlar, skelett,
läskiga masker och spöken kunde pysslas i pysselkitet som skickades hem till de medlemmar som
beställde det. Det skickades ut 43 pysselkit.
Pumpatävling,
Vi uppmanande våra medlemmar att låta kreativiteten flöda och skapa en rolig, läskig, eller varför
inte kärleksfull pumpa? Bara fantasin satt gränser. Vi utsåg sedan en vinnare bland inkomna
bidrag som fick en liten goodiebag från Hjärtebarnsfonden.
Familjefotografering, 7-8 november
Fotografen och hjärtebarnsmamman Nathalie Lizett Lundö på Dots and Frogs Photography förevigade nuet för 19 hjärtebarnsfamiljer under denna helg i hennes studio i Nynäshamn. Det är åttonde året i rad som vi har kunnat erbjuda denna uppskattade aktivitet till våra medlemmar. Denna
aktivitet skedde med en familj i taget i studion och kunde genomföras på ett coronasäkert sätt.
Fotoutmaningen ”Ett hjärta i naturen”, november
Hösten är en tid på året som kan kännas mörk och trist eller alldeles, alldeles underbar med alla
vackra färger och levande ljus. Med den här fotoutmaningen hoppades vi få fler att omfamna och
hålla fokus på det som är härligt och mysigt under hösten.Temat för fotoutmaningen var Ett hjärta
i naturen och det va fritt att tolka för deltagarna. Vi lottade sedan en vinnare bland inkomna bidrag
som fick hem en liten goodiebag från Hjärtebansfonden.
Julpysselkit!
Vi tog fram ett juligt pysselkit som kunde beställas hem. 28 barn nappade på erbjudandet.
Lasagnelördag, 28 november
Italienaren Cristian gav alla sina tips på hur man lyckas med en riktigt god lasagne. Tillsammans
via google meet förbereddes köttfärssås, bechamelsås och lasagneplattorna. Tio familjer deltog
och fick en riktigt god lasagne till middag!
Filmkväll för tonåringar, december
Åtta tonåringar nappade på erbjudandet att få en riktigt mysig filmkväll med en film via SF-play
ooh ett presentkort att inhandla godsaker för. Det gav förhoppningsvis ett litet ljus i tillvaron.
Pepparkakshustävling, december
Vi avslutade året med en pepparkakshustävling som gick ut på att göra ett pepparkakshus och
skicka in bild till oss. Vi lottade sedan en vinnare bland alla inkomna bidrag som fick hem en liten
överraskning från Hjärtebarnsfonden.
Tack alla medlemmar för ett fint 2020!
För Hjärtebarnsfonden i Stockholm den 11 mars 2021
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