Region Väst

Hjärtebarnsföreningen Väst
Verksamhetsberättelse
2016
Regionverksamhet
2016
Årsmöte

Lerum

6 mars

Alla hjärtans dag fika

Avd 323 & Ronald
Mc Donald Hus Gbg

14 feb

Hjärtskola KSS

Skövde

28 april

Shetlandsponnyridning
tillsammans med HBF
Jönköping

Börstig/Ulricehamn

21 maj

Riksträff

Mora

5-7 jun

Mingolf och grill

Askimsbadet

19 jun

Fotbollsmatch

Göteborg

7 aug

Medlemshelg

Ramsvik

20-21 aug

Bottensjön Runt

Karlsborg

6 aug
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Ungdomsträff

Gökboet
Göteborg

20 nov

Lekträff Barnpalatset

Göteborg

27 nov

Lussefika

Ronald Mc D

11 december

Under större delen av året har fikagruppen haft sin verksamhet
igång på Östra sjukhuset där även delar av styrelsen medverkat.
Styrelsen haft protokollförda möten
2016
Årsmöte

Lerum

6 mars

Konstituerande möte

Lerum

6 mars

Styrelsemöte

Ronald

10 April

Styrelsemöte

Ronald

22 maj

Styrelsemöte

Telefon/chatt

13 nov

Styrelsemöte

Ronald

11 dec

Nitta

15 januari

2017
Styrelsemöte

Representanter från styrelsen har deltagit i
Förbundsråd Norrtälje 13-15 maj
Förbundsråd i Stockholm 19-20 november
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Kontaktverksamheten
Kontaktföräldrarna som ska finnas i hela regionen.
Nedan följer den uppdelning vi har idag i Västra Götaland:
Malin Rosén, Stenungsund
Eva-Marie Fredriksson, Hisings Backa
Sandra och Peter Eklund, Donsö
Susanne Erlandsson, Nitta
Fler familjer behövs i detta viktiga arbete för att kunna ta hand om
nya medlemmar och ge stöd, som är en av föreningens grundpelare.
Så var inte rädda för att ta kontakt med styrelsen om ni känner er
manade att hjälpa till med detta.

Ekonomisk rapport 2016
Föreningen består av 1592 medlemmar fördelade på 444 hushåll.
Medlemsavgifter, egenavgifter, bidrag, gåvor, lotterier samt folkspel
bidrog till en nettointäkt av 123 591 SEK, varav
organisationsbidraget är 35 624 SEK.
Summa utgifter för året är 76 184 SEK, varav arrangemanget för
medlemshelgen är 45 000S SEK och riksaktiviteter 13 297 SEK.
Övriga kostnader för aktiviteter står för 9070 SEK. Övriga kostnader
för administration, möten 8817 SEK.
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Styrelsen, revisorer och valberedning
Ordförande
Susanne Erlandsson
Sekreterare/ledamot
Jessica Holmström
Kassör
Carina Hallén
Ordinarie styrelseledamöter
Sandra Eklund
Thandi Schuler
Styrelse ersättare
Lina Jönsson
Martin Svensson
Revisorer
Anna Engqvist
Peter Eklund
Valberedning
Tobias Hagestad - Sammankallande
Jerker Cederquist
Veronica Kallin
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Årsmöte på Vattenpalatset, Lerum
Årsmötet samlade ca 30 medlemmar. Dagordningen betades av
med kaffe, saft och bulle. Johan Ståhl höll i ordförandeskapet.
Efter mötet var det dags för bad i äventyrsbadet för de som
önskade.
Alla hjärtans dag fika på avd 323, Drottning Silvias Barnsjukhus.
Vid årets alla hjärtans dag uppmärksammade vi dagen genom att
bjuda på fika på avdelning 323, även de som befann sig på BIVA och
på Ronald Mc Donalds hus var inbjudna för att delta.
Medlemshelg, Ramsvik
Den 20-21:a augusti träffades vi på Ramsvik camping och stugby
som ligger norr om Smögen. Vi startade med att meta krabbor och
åt en gemensam lunch. Sedan hade vi valfria aktiviteter under
eftermiddagen. Några tog en båttur och fiskade och lyckades fånga
några goda fiskar som de sedan fick hjälp att filea för att kunna
tillaga. Vi pysslade, umgicks och pärlade armband. Vi åt en
gemensam grillbuffe på kvällen.
Nästa morgon åt vi en gemensam frukost, barnen lekte på
lekplatsen och vi gjorde en utvärdering av helgens träff.

Ungdomsträff, Gökboet
Våra yngre och äldre ungdomar hade en spännande eftermiddag på
Gökboet i Göteborg. Vi utförde 4 grenar, sumobrottning, pilbåge,
klättervägg och tjuren. Allt avslutades med en hinderbana där det
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gällde att ta sig runt så snabbt som möjligt.

Lekträff på Barnpalatset
Våra mindre medlemmar träffades på Barnpalatset i Gamlestan i
Göteborg för några timmars lek.
Lussefika på Ronald McDonalds
Söndagen den 11 december stod dörrarna öppna till Ronald Mc
Donaldhusets vind för år årliga lussefika.
Familjerna från huset och våra medlemmar fikade och socialiserade.
Representant från GUCH fanns på plats samt vår egen
generalsekreterare Peter Nordkvist som berättade om vad som
händer på sjukhusen i Göteborg och i Lund.
Jultomten kom och gav julklappar till barnen och vi hade en mängd
fina vinster i vårt lotteri från givmilda personer som donerat till vår
förening.

Överlämning av julklappar
I december satte Thandi i styrelsen igång med en julklappsinsamling
till Ronald Mc Donald och 323 på DSBUS. Dessa lämnades över till
väldigt tacksamma och glada barn på huset samt sjukhuset innan
jul.
Expertis Manpower och Lekia skänkte dessa julklappar tillsammans
med privata givare.

Fikagruppen
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Fikagruppen har under året haft många bra och givande samtal på
avd 323 DSBUS. Som vanligt har vi besökt avdelningen tisdagskvällar
18:30-19:30.
Vi behöver fler engagerade personer för vår fika på 323. Vill någon
ett par tillfällen under en terminal bjuda på fika och samtala på 323
är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Slutord
Vi ser tillbaka på ett trevligt verksamhetsår. 2017 planeras för fullt
och kommer att innehålla desto fler möjligheter till träffar,
kontaktskapande och utbyte av erfarenheter.
Tack för ett bra 2016!
Enligt uppdrag

Susanne Erlandsson
Ordförande Region Väst

