Hjärtebarnsfonden Väst
Verksamhetsberättelse 2020
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 - planerade aktiviteter för 2020
2020
Alla hjärtans dag fika

Avd 323 & Ronald
Mc Donald Hus Gbg

14 feb

Årsmöte

Skövde
Digitalt

April
28 Juni

*Lekträff

Göteborg

Maj

*Ridträff

Börstig

Maj

*Föräldraträff

Ulricehamn

Juni

*Ungdomsträff/
GUCH

Göteborg

Sept

*Familjedag

Plats ej bestämd

Sept-okt

*Hjärtskola KSS

Skövde KSS

Okt

*Adventsträff

Börstig

Nov-dec

*Föräldraträff

Plats ej bestämd

Nov

*) Markerade aktiviteter ej genomförda pga. Corona Pandemin

Styrelsen haft protokollförda möten
2020
Styrelsemöte

Digitalt

18 jan

Styrelsemöte

Digitalt

12 april

Årsmöte

Digitalt

28 juni

Konstituerande möte

Digitalt

28 juni

Styrelsemöte

Digitalt

5 sep

Styrelsemöte

Digitalt

7 nov

Styrelsemöte

Digitalt

23 januari

Styrelsemöte

Digitalt

27 mars

2021

Kontaktverksamheten
Kontaktföräldrarna som ska finnas i hela regionen. Rollen som
kontaktförälder har vi kvar i Väst. Dessutom finns nu ett gäng härliga
volontärer ute på sjukhusen.
Nedan följer den uppdelning vi har idag i Västra Götaland:
Susanne Erlandsson, Nitta
Jessica Holmström, Lerum

Ekonomisk rapport 2019
Föreningen består av 860 medlemmar fördelade på 282 hushåll.
Övrig info finns i separat dokument.

Styrelsen, revisorer och valberedning under 2020
Ordförande
Susanne Erlandsson - omval/nyval 2020 - avgick januari
2021. Tf. ordförande Jessica Holmström
Sekreterare/ledamot/vice ordförande
Jessica Holmström - omval/nyval 2021
Kassör
Carina Hallén - omval/nyval 2021
Ordinarie styrelseledamöter
Ida Frleta - omval/nyval 2022
Styrelse ersättare
Revisorer
Veronica Kallin - omval/nyval 2022
Fredric Regnér - omval/nyval 2021
Valberedning
Mia Johansson sammankallande - omval/nyval 2022
Henrietta Sterner - omval/nyval 2022
Thandi Schüler - omval/nyval 2022

Kort om vårt verksamhetsår
Pizzakväll Ronald McDonald Huset och avd. 323, 27 okt
Representanter från Väst ordnade en uppskattad pizzakväll på
sjukhuset samt Ronaldhuset. Det serverades goda pizzor och glass,
allt från I Love Pizza samt Lejonet & Björnen.
Halloweenfika 3 nov
Vi bjöd barn, föräldrar, syskon och personal på halloweenfika på
Hjärtmottagningen och avd. 323 på Drottning Silvias Barn- &
Ungdomssjukhus i samarbete med Dahls Bageri.
Överlämning av julklappar 18 dec
Vår oerhört engagerade Thandi Schüler drog även detta år igång en
julklappsinsamling till Ronald och Drottning Silvias Barn- &
Ungdomssjukhus tillsammans med Lekia Mölndal.
Februari - Alla barnhjärtans månad
Vi ordnade en Alla hjärtans dag fika med bakelser och kakor från
Dahls och Ica Kvantum Mölndal, massor av ballonger från Partyland
och pyssel och pussel från Lekia.
Vi anordnade en digital föreläsning med Susanne Pettersson. Man
kunde köpa armband och blombuketter till förmån för
Hjärtebarnsfonden.
Vi skickade även en present till våra hjärtebarn med familjer när vi
inte kunde ses fysiskt.
Fikagruppen
Gruppen som vanligen finns på avd. 323 har inte kunnat bedriva sin

verksamhet pga pandemin.

Folkspel/Bingolotto
Vi har som tidigare år samarbetat med Folkspel och sålt både
bingolotter och julkalendrar inför jul.

Slutord från Ordförande

Ett väldigt annorlunda verksamhetsår har gått mot sitt slut.
Inget har varit som vanligt och ingen har lämnats oberörd på
antingen det ena eller andra sättet i spåren av pandemin.
Vår verksamhet har legat på is och vi har inte setts på länge. Vi
har helt ställt om till digitala möten och vi har istället kunnat
vara med på någon av föreläsningarna som Hjärtebarnsfonden
anordnat.
Vi har trots året som gått försökt anordna roliga stunder på
avd. 323 på Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus samt på
Ronald McDonald Hus. Vi har fått stor stöttning av våra
sponsorer och kunnat lämna leksaker, pyssel, fika, bakelser
m.m.
I februari skickade vi ut ett presentkort till alla våra hjärtebarn
med familjer med förhoppning att ni kunde ha en mysig stund
hemma i soffan med film.
Nu ser fram fram mot att lägga denna pandemi bakom oss och
blickar fram mot ett nytt verksamhetsår där vi kanske kan
börja ses igen.
Stort tack till alla som engagerat sig och bidragit till vår
verksamhet under detta år!
Enligt uppdrag
Jessica Holmström
T.f. Ordförande Region Väst
2021-04-12

