
 
 
 
    
 
 
VERKSAMHETPLAN för år 2017 
 
Hjärtebarnsföreningen Syds styrelsen skall ha en beslutande och sammanhängande 
funktion. Arbetsgrupper av två olika slag kan bildas; dels fasta arbetsgrupper som 
bedriver ett kontinuerligt arbete och dels arbetsgrupper som bildas för speciella projekt. 
Styrelsen tillsätter dessa arbetsgrupper. Medlemmar i Hjärtebarnsföreningen Syd kan 
när som helst lämna in förslag på arbetsgrupper till styrelsen. Arbetet i föreningen sker 
även genom kontaktförälder och kontaktpersoner. 
 
Följande verksamhet planeras under året 2017: 
 
 Kontaktmannaverksamheten fortsätter med medlemskontakter. Vi ser gärna att fler 

kontaktpersoner engageras, och vi behöver även kontaktungdomar. Intresserade 
personer erbjuds att gå kontaktmannautbildning.  

 
 Föreningen fortsätter sitt samarbete med sjukvården. Fikagruppen på Skånes 

Universitetssjukhus i Lund, avdelning 67, fortsätter hålla sina fikaträffar och 
fortsätter även att utveckla sitt arbete tillsammans med kontaktsjuksköterskorna 
samt med personal från Hjärtebarnsförbundets kansli. De personer som är 
intresserade av att gå med i fikagruppen erbjuds utbildning via förbundet. 
Samarbetet med övriga sjukvårdsinrättningar med barnkardiologiverksamhet samt 
GUCH-verksamhet fortsätter och byggs vidare på. 

 
 Hjärtebarnsföreningen Syd planerar att fortsätta deltagandet i Specialpedagogiska 

skolmyndighetens (SPSM) Regionala interesseråd för södra regionen om möten 
kommer hållas under år 2017. Här framarbetas former för regionalsamverkan med 
flertalet intresseorganisationer. 

   
 Lokala och mindre träffar för föräldrar och barn, såväl som aktiviteter och träffar för 

ungdomar planeras under kommande året. T ex ungdoms- och friskvårdsträffar.  
 

 Medlemsträff med familjer som främsta målgrupp planeras, t ex är en familjeträff på 
Lekoseum i Osby genomförd i januari och ytterligare en medlemsträff planeras till 
hösten.  
 

 För tredje året kommer en Information- utbildningsträff, i samarbete med 
Räddningstjänst Syd, att genomföras under våren. 

 
 Vi kommer att fortsätta erbjuda Hjärtebarn i vår förening att deltaga i 

bassängträning i varmvattenbassäng under året 2017.  
 



 
 
 
 
 
 Mamma-Barnträff och Mammaträff att genomföras, likaså en Pappa-träff. 

 
 Medlemsaktiviteter enligt önskemål arrangeras gärna om möjlighet finns. Vi tar 

gärna emot önskemål om träffar och ser även gärna att man som medlem meddelar 
om man är intresserad av att vara med och arrangera någon träff. 

 
 Styrelsen planerar att, även som tidigare år, kunna vara med och delta och 

representera Hjärtebarnsföreningen Syd vid olika välgörenhetsarrangemang som 
eventuellt kommer arrangeras av privatpersoner eller föreningar under året som 
kommer. Om medlemmar utanför styrelsen vill delta som representanter för 
Hjärtebarnsföreningen Syd anmäler man sitt intresse till styrelsen som 
vidarebefordrar info till eventarrangör.  

 
 Information inom föreningen sker främst genom mailutskick och genom föreningens 

hemsida: www.hjartebarn.se/syd Enligt, av årsmötet 2012, taget beslut skickas 
inbjudningar till aktiviteter/evenemang via e-mail, som är ett lätt, snabbt och billigt 
sätt att nå ut till medlemmarna. Brevutskick sker till de medlemmar som aktivt valt 
och meddelat detta.   

  
 Arbete med att utveckla verksamheten i samarbete med vårt riksförbund, med HSO 

och med ABF. 
 
 Fortsätta utveckla och effektivisera styrelsearbetet med tydliga primära 

ansvarsområden.  
 
 Fortsatt aktivt arbeta för att behålla föreningens goda ekonomi. I första hand skall 

verksamheten enligt ovan prioriteras. Med en god ekonomi kan verksamheten dock 
utökas efter önskemål från medlemmarna.  

 
 För närmare tidpunkter för olika aktiviteter hänvisas till hemsidan.  
 
 
 
 


