Verksamhetsberättelse
Hjärtebarnsfonden GUCH 2021
Styrelsen för GUCH ber härmed att få avge följande verksamhetsberättelse för 2021.
GUCH är en förening inom Hjärtebarnsfonden.
Styrelsen består av:
Ordförande: Clara Olandersson
Kassör: Amanda Gidgård
Vice ordförande / Sekreterare: Linus Höckert
Ledamot: Kajsa Yngve
Suppleant: Karl-Johan Nilsson
Verksamhet:
På grund av covid-19 har majoriteten av verksamheten 2021 skett digitalt.
Verksamhetsåret började med årsmötet som hölls den 21 mars där totalt 14 medlemmar
deltog. Styrelsen har sedan under året anordnat träffar via Google Meet. Under träffarna har
vi bland annat suttit och småprata med varandra, haft intressanta föreläsningar, tävlat i
frågesport samt haft olika former av aktiviteter som exempelvis yoga.
Vi har anordnat två fysiska fikaträffar den 25 september, en i Lund och en i Gävle.
Under året har vi även haft en digital kurs som Susanne Attskog anordnat för en grupp
medlemmar, under 6 tillfällen. Kursens fokus var på ACT, defusion, mindfulness och
andning, där de digitala träffarna varvas med samtal och övningar.
I november och december har vi sålt bingolotter till uppesittarkvällen den 23 december 2021.
Två representanter från Hjärtebarnsfonden GUCH deltog på Hjärtebarnsfondens digitala
kongress den 17 oktober 2021.
GUCH kampanj
I september hade vi tillsammans med Hjärtebarnsfonden en GUCH kampanj. Målet med
kampanjen var att sprida information om vår förening samt öka kunskapen om vuxna med
medfödda hjärtfel. Vi gick då ut med information på våra sociala medier. På Världshjärtdagen
29/9 hade vi ett swish-evenemang för att samla in pengar.

Under månaden anordnade vi fem digitala föreläsningar som alla oavsett medlem eller inte
var välkomna på.
Vi var med och arbetade fram numret av tidningen Hjärtebarnet som hade GUCH fokus och
som kom ut i september 2021.

Hemsida
Linus Höckert och Karl-Johan Nilsson har fått förtroendet att arbeta med hemsidan under
året.
Broschyr
Under 2021 har vi fortsatt att skicka ut broschyrer till GUCH mottagningar.
Internationellt
GUCH har ej deltagit i något internationellt engagemang under 2021.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska resultat hänvisas till separat balans- och resultaträkning.
Öka medlemsantalet
Under 2021 har vi arbetat aktivt för att öka medlemsantalet. Marknadsföringsgruppen har
fortsatt med sitt arbete på Instagram och Facebook.
Slutord
Styrelsen för Hjärtebarnsfonden GUCH vill tacka alla som på något sätt har stöttat
verksamheten i föreningen under 2021.

_____________________________
Clara Olandersson, ordförande

_____________________________
Linus Höckert,vice ordförande/sekreterare

_____________________________

_____________________________
Kajsa Yngve, ledamot

Amanda Gidgård, kassör

_____________________________
Karl-Johan Nilsson, suppleant

