Verksamhetsberättelse
för 2019

Styrelsen för Föreningen Bollnäs-Ovanåker HjärtLung får
härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2019
Målsättning
Vårt övergripande mål är att alla som drabbats av hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar även i
fortsättningen ska ha ett bra liv.
Målet når vi genom att: Utveckla Hjärt- och Lungskolan som ett komplement till hälso- och
sjukvården och påvisa det samhälleliga värde som föreningen skapar i våra kommuner.
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Medlemsantal
Föreningen har 408 medlemmar. Under året har tillkommit 24 nya medlemmar. 10 av våra
medlemmar har under året avlidit och 9 har lämnat oss genom att begära utträde eller på grund av
utebliven medlemsavgift.

Styrelsemöten
Föreningen har haft 10 protokollförda styrelsemöten.

Medlemsmöten
Föreningen har varit mycket verksam med 8 medlemsmöten och en hemlig bussresa under 2019.
Årsmöte. Den 24 februari på Kämpens hölls årsmöte. Sedvanliga årsmötes-förhandlingar, därefter
förtäring och musikunderhållning. Ca 50 medlemmar samt 2 representanter från länsföreningen
deltog.
Värmeverket. Besök på Värmeverket i Bollnäs den 12 mars. Där fick vi information om den
verksamhet de har, utöver att leverera värme till Bollnäs, Kilafors och Arbrå tätorter levererar de el
via en ångturbin som värms av sopor.
Polisen informerar. Kommunpolisen i Bollnäs, Helena Sundberg besökte oss i Edsbyn den 16 april
och berättade om vikten av trygghet i vardagen. Ca 30 medlemmar deltog.
Hemlig bussresa. Den 5 juni fyllde vi en av Lönns bussar och begav oss ut på resa. Först besökte vi
Nostalgimuseet i Strömsbergsbruk och sedan ett stopp vid Gamla Uppsala och vi avslutade i
Uppsala med en rundtur och besök i och omkring domkyrkan. Ca 50 deltagare.
Friluftsdag vid Vågen. Vi samlades vid rastplatsen vid Vågen den 6 juni för korvgrillning,
bingopromenad, fika och korv. Ca 20 medlemmar deltog.
Musikcafé. Den 23 augusti var det musikcafé på Kämpens loge i Bollnäs. Ett 60-tal medlemmar
hade mött upp för att fika och lyssna på de musikanter som underhöll hela kvällen.
Våtservettfabriken. Den 24 september var vi ca 30 st som fick en intressant historik och guidning
på K Unghs våtservettsfabrik i Bollnäs.
Föreläsning den 22 oktober på Kämpens av Stefan Barenfeld om att tänka positivt och sätta upp
mål och delmål Ett 40-tal medlemmar deltog.
Julfest. Den 6 december var det dags för julfest på Kämpens. 86 medlemmar kom och åt jultallrik,
ris á la malta och kaffe med kaka. Ann-Britt Adolfsson, Janken Robertsson och Stig Strömberg
underhöll under kvällen.

Lokala hjärtfonden
Lokala hjärtfonden överfördes till ett eget konto under HjärtLungföreningen. Syftet är detsamma
som tidigare men ger en enklare administration.

Motionsverksamhet
Motionsgymnastik har bedrivits i 2 olika grupper under året. En på Björktjära skola i Bollnäs och en
på Rotebergs skola i Edsbyn med tillsammans 28 deltagare på våren och 28 på hösten. I Arbrå
sporthall har bedrivits cirkelträning både vår och höst med ca 10 deltagare.

Vattengymnastik har bedrivits i Bollnäs simhall både vår och höst. Totalt 18 deltagare på våren och
20 på hösten.
Bowling har skett på fredagar uppdelade på 2 grupper i Bollnäs bowlinghall med sammanlagt ca 50
deltagare. 12 st deltog i årets Riksmästerskap i Nyköping 23-25 maj Margit Andersson vann sin
klass.

Utbildning
Motionsledareutbildning och hjärt-lungräddning anordnades i länsföreningens regi den 8 februari
på Bollnäs Folkhögskola. Curt Farén, Kjell Olsson och Steve Olsson deltog,
Utvecklingsdagar för styrelseledamöter anordnades i länsföreningens regi den 25-26 april på
Bollnäs Folkhögskola. Jan Fagerström, Birgitta Johansson, Inge Pettersson och Eva Froms deltog.
Ledardagarna anordnades i länsföreningens regi den 31 augusti – 1 september. Jan Fagerström,
Birgitta Johansson, Inge Pettersson, Kent Wernersson, Alf Wernersson, Kjell Olsson och Eva Froms
deltog.
Konferens för EVO och SO genomfördes den 24-26 oktober på First hotell i Stockholm där
studieorganisatör Eva Froms deltog.
Datakurs hemsidan i länsföreningens regi ang genomfördes den 6 november på Folkhögskolan där
Jan Fagerström, Curt Farén och Eva Froms deltog. Ledare var Inge Pettersson.

HLR (Hjärt- lungräddning)
HLR-utbildning har genomförts i Bollnäs vid ett tillfälle med totalt 7 deltagare.
HLR-veckan. Under HLR-veckan deltog vi den 17 oktober på Trygghetsdagen på kulturhuset i
Bollnäs där vi visade upp föreningens verksamhet samt gav möjlighet att prova HLR och se hur en
hjärtstartare fungerar.

Övrigt
Alla Hjärtans dag. Vi firade med representanter på sjukhuset och Coop i Bollnäs samt på ICA i
Ovanåker.
KOL-dagen. Den 20 november fanns föreningen representerad vid Aleris hälsocentral i Bollnäs och
vid Edsbyns hälsocentral.
Funktionshinderdagen. Den 4 december representerades föreningen på Kulturhuset.
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Verksamhetsplan för 2020
HjärtLungföreningen Bollnäs-Ovanåker

Vi strävar efter att ha en verksamhet som skall passa våra medlemmar och anordnar
medlemsmöten med varierat innehåll. Vi försöker ha musikunderhållningar och studiebesök på
någon verksamhet i närområdet. Informationsmöten med läkare, polis, apotek eller liknande.
Utomhusaktiviteter med motion och grillning, dagsresor till olika platser och julfest.

Styrelsemöten
För 2020 planerar vi att ha 10 styrelsemöten där vi följer upp verksamheten och detaljplanerar
kommande verksamheter.

Medlemsmöten och medlemsaktiviteter
Februari

Årsmöte

Bollnäs

Mars

Bankinformation

Bollnäs

April

Läkarebesök

Edsbyn

Maj

Studiebesök på Borab

Bollnäs

Juni

Uteaktivitet vid Vågen Långnäs

Bollnäs

Juni

Hemlig resa

Hemlig plats

Augusti

Musikcafé

Bollnäs

September Föreläsning
Oktober

Studiebesök Svenska Fönster

Edsbyn

November

Musikquiz

Bollnäs

December

Julfest

Bollnäs

Aktiviteterna finns beskrivna i Programbladet som skickas till alla medlemmar och finns även på
föreningens hemsida på Internet. Dessutom skickas påminnelser i form av SMS-meddelanden till
alla med mobiltelefoner.
Programpunkterna kan bli förändrade!

