
Sida 1 av 17 
 

 

 

Verksamhetsberättelse 

2020 

 
                                       

 

 

 

 

  



Sida 2 av 17 
 

LÄNSFÖRENINGEN  HJÄRTLUNG DALARNA 

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE I FORM AV TELEFONMÖTE  

DEN 24 MARS 2021 KL 14.00 

PARENTATION 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fastställande av dagordning 

4. Årsmötets behöriga utlysande 

5. Val av mötesfunktionärer 

a. Ordförande 

b. Sekreterare 

c. Två justerare tillika rösträknare 

6. Årsredovisning 2020 

a. Verksamhetsberättelse 

b. Ekonomisk berättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020 

9. Beslut om resultatdisponering 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Behandling av motioner 

12. Förslag till verksamhetsplan 

13. Fastställande av årsavgift för lokalföreningar (2020 10kr/medlem) 

14. Fastställande av budget 2021  

15. Fastställande av arvode till styrelsen 

16. Fastställande av instruktion för valberedning 

17. Fastställande av instruktion för revision 

18. Val 

a. Val av kassör för två år 

b. Val av tre ordinarie styrelseledamöter på två år 

c. Val av två ersättare till styrelsen på ett år 

d. Val av studieorganisatör på ett år 

e. Val av Egenvårdsombud, EVO Hjärta-kärl på ett år 

f. Val av Egenvårdsombud, EVO Lunga på ett år 

g. Val av en revisor på två år 

h. Val av en revisorssuppleant på två år 

i. Val av ansvarig för Hjärt-Lungräddning på ett år 

j. Val av samordnare för HjärtLung-föreningarnas hemsidor 

k. Val av valberedning för ett år 

1)  Ledamöter 

2)  Ersättare 

3)  Ordförande 

19. Fastställande av representation till länsföreningens kommande årsmöte 

21. Fastställande av plats för årsmötet 2022 

22. Årsmötets avslutande 
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INLEDNING 

Styrelsen för Länsföreningen HjärtLung Dalarna avger härmed 

följande verksamhetsberättelse för år 2020. 

Länsföreningen har till uppgift att med ledning av 

riksförbundets kongressbeslut, stadgar, målsättningar och 

uppdragna riktlinjer, arbeta för de problem som kan uppstå i 

vardagen och att underlätta för medlemmen och dess 

anhöriga.  

Verksamhetsåret har i allra högsta grad påverkats av 

Coronapandemin som fortfarande härjar globalt. Detta har 

bland annat inneburit att väldigt många av planerade fysiska 

möten och andra fysiska aktiviteter/konferenser mm ställts in. 

Styrelsen har grundat sitt ställningstagande på 

myndigheternas råd och rekommendationer samt att nästan 

samtliga i styrelsen ingår i någon riskgrupp. Styrelsen anser 

att hälsan är viktigast.  

 

LÄNSFÖRENINGENS UPPDRAG ÄR ATT MED LEDNING 

AV KONGRESSBESLUT, STADGAR OCH 

VERKSAMHETSINRIKTNING: 

 Bedriva opinionsbildande arbete på lokal- och regionalnivå. 

 Stödja och stimulera lokalföreningarna i utvecklingen av 
kärnverksamheten. 

 Ansvara för Hjärt- och Lungskolans utveckling inom länet. 

 Ordna regional utbildning i samarbete med 
lokalföreningarna. 

 Ge stöd och kunskapsöverföring till lokalföreningarna i 
deras arbete med lokala hälso- och sjukvårdsfrågor samt 
arbete med livsstilsförändring. 

 Svara för samordning av aktiviteter (kampanjer, 
konferenser och kurser) 

 Samarbeta med andra organisationer. 

 Bedriva projektverksamhet som gagnar organisationens 
mål och inriktning. 

 Göra en kontinuerlig utvärdering av verksamheten. 

 Bilda nya lokalföreningar. 

 Vara en sammanhållande länk mellan förbundsstyrelsen 
och lokalföreningarna. 
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LÄNSFÖRENINGENS MEDLEMSORGANISATIONER 
 

Länsföreningen har 5 st lokalföreningar som medlemmar: 

 Förening HjärtLung Avesta         63 medlemmar 

Förening HjärtLung Borlänge       390 medlemmar 

Förening HjärtLung Falun                                194 medlemmar 

Förening HjärtLung Västerbergslagen             134 medlemmar 

Förening HjärtLung Ovansiljan/Västerdalarna 112 medlemmar 

Förening HjärtLung Hedemora/Säter         Nedlagd 

Totala antalet medlemmar i lokalföreningarna år 2020 var 

893 jämfört med 998 år 2019. En minskning med 10,5 %. 

 

REPRESENTANTSKAPET 

  Årsmötet  

På grund av rådande Coronapandemi hölls Länsföreningens 

årsmöte för första gången digitalt (Telefomöte) den 3 juni2020 

Ordförande för HjärtLung Dalarna, Ola Parten, inledde 

årsmötet. Vid årsmötet representerades lokalföreningarna av 

25 ombud  

Årsmötet valde Sven-Erik ”Ecke” Borg till ordförande och 

Elisabeth Munther till sekreterare. 

 

LÄNSFÖRENINGENS STYRELSE 

Ledamöter 

Ordinarie ledamöter 

 Ordförande Ola Parten 
V ordf Björn Sonnentheil 
Kassör Ann Britt Näsström 

 Studieorganisatör Ann Catrine Fernå 
 Sekreterare Ing-Marie Andersson 
 Ledamot Lilian Bergström 
 Ledamot Eva Haugen 
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Ersättare 
Anders Åberg 
 

Revisorer 

Stig E Olsson 
Lars-Göran Ljungdahl 

 

Revisorssuppleanter  

Sigvard Åkesson 
Vakant 

  
 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under 2019 haft 4 st fysiska samt 5 st 

telefonsammanträden som protokollförts under året.  

Deltagande vid styrelsemöten 

 Ordf Ola Parten, 9 st. 

 V ordf Björn Sonnentheil, 3 st. 

 Sekr Ing-Marie Andersson, 9 st. 

Kassör Ann Britt Näsström, 8 st. 

 Studiorg Ann Catrine Fernå, 8 st. 

 Ledamot Lilian Bergström, 8 st. 

 Ledamot Eva Haugen, 2 st. 

 Ledamot Bengt Krigsman, 1 st. 

 Ersättare Anders Åberg, 2 st. 

 

Valberedning 

 Sammankallande Kaare Andersson (ordf HjärtLung Borlänge) 

 Ledamot Bengt Jansson (ordf HjärtLung V-Bergslagen) 
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VERKSAMHET 

 

På grund av den rådande pandemin har mycket av den 

planerade verksamheten ställts in.  

Dock har några kunnat genomföras som t ex har 

Egenvårdsombud Ing Marie Andersson, EVO Hjärta/Kärl, 

informerat deltagare i Hjärtskolan vid Hjärtmottagningen på 

Falu Lasarett. 

Under hösten har Länsföreningen deltagit i några digitala in-

formationsmöten som arrangerats av Riksförbundet, t ex 

”Kan patienter påverka vården”, ”Praktiskt om Teams digitala 

mötes forum”, ”HLR-rådet och Riksförbundets nationella rikt-

linjer för HLR-verksamheten” 

 

Lokalföreningarna 

Under året har HjärtLung Hedemora/Säter lokalförening lagts 

ned. Detta trots att lokalföreningens styrelse och Läns-

föreningen HjärtLung Dalarna försökt med olika typer av 

fysiska aktiviteter, såsom ”Öppet Hus” mm för att undvika 

detta.  

Eftersom inte tillräckligt stort intresset tycktes finnas hos 

medlemmarna, beslutades det vid det extra inkallade årsmötet 

den 10 juni 2020 att lägga ned lokalföreningen i 

Hedemora/Säter. Hos flera av lokalföreningarna har fysiska 

aktiviteter ställts in under våren och sommaren.  

 

Lokal 

Vidare pågår arbete med att hitta ny och lämpligare lokal för 

Funktionsrätt i Dalarna. Tunabyggen i Borlänge har flyttat fram 

kravet på flytt från lokaliteterna på Tjärna Ängar. Detta ärende 

har också påverkats av pandemin. 
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Egenvårdsombud, EVO 

Egenvårdsombud för EVO Hjärt/Kärl har varit Ing-Marie 

Andersson och Lars-Göran Ljungdahl som planerat och 

genomfört informationen vid Hjärtskolan i Falun. 

Egenvårdsombud för EVO Lunga har varit Eva Haugen. 

 

Representation 

Länsföreningen har inte varit representerat vid olika typer av 

årsmöte som brukligt, på grund av Corona-pandemin. 
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SLUTORD 

 

Det som präglat verksamhetsåret är som ni förstår rådande 

Coronapandemi. Denna har gjort att väldigt många aktiviteter 

och möten varit tvungen att ställas in. 

 

Styrelsen vill tacka lokalföreningarnas styrelser och förbundet 

för ett gott samarbete. Styrelsen vill också tacka Region 

Dalarna för ekonomiskt stöd. Ett tack riktas också till övriga 

samarbetspartners för det gångna året.  

 

Borlänge den 10 februari 2021. 

 

 

 

 

Ola Parten   Björn Sonnentheil 

 

 

 

Ing Marie Andersson   Ann Britt Näsström 

 

 

 

Ann Catrine Fernå   Lilian Bergström 

 

 

 

Anders Åberg   Eva Haugen 
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VERKSAMHETSPLAN 2021 

 

På grund av rådande Coronapandemi ställdes det flesta av de 

planerade aktiviteterna in. Detta har gjort att styrelsen beslutat 

föreslå årsmötet att behålla förra årets verksamhetsplan och 

hoppas att den går att genomföra.  

 

Styrelsesammanträden 

Genomföra 10 st styrelsesammanträden under 

verksamhetsåret, troligen flertalet digitala telefonmöten. 

 

Utbildning/Konferenser 

Rundringning till lokalföreningarnas styrelser 

 Hjärt Lung Räddning (HLR) 

Informationsdagar för förtroendevalda inom lokalföreningarnas 

styrelser 

Arbeta med utveckling av de olika lokalföreningarnas 

hemsidor 

Delta i regionträffar och Konferenser, t ex med X-, Y-, Z- och 

W-län 

 

 Hjärtskolan 

 Fortsatt bra samarbete med Hjärtskolan på Falu Lasarett.   

Vidare att arbeta med att föra ut verksamheten till de olika 

lokalföreningarna och vårdcentralerna, för att nå både nya och 

tidigare medlemmar. I detta arbete ingår att genomföra 

utbildning med hjälp av Hjärtsvikts- och Flimmerduken 
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KOL 

Arbeta för att KOL-sköterska skall finnas på varje vårdcentral. 

Vidare att arbeta för att alla lokalföreningar i länet skall ha ett 

egenvårdsombud för KOL-sjuka (EVO). 

Genomföra utbildning i olika KOL-frågor, t ex KOL-duken. 

 

Opinionsbildning 

Anordna träffar både lokalt och regionalt med länets  

olika lokal- och regionpolitiker. 
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Instruktion för valberedningen antagna på årsmötet 2021.  

Den här instruktionen omfattar länsföreningen HjärtLung Dalarnas 

valberedning. 

Mål 

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå en styrelse som kan fungera 

väl i att leda och utveckla länsföreningens verksamhet. 

Uppdrag 

Valberedningen har till uppdrag att noga förbereda årsmötets val av 

styrelse och revisorer. Valberedningen skall redovisa sitt förslag gällande 

vilka personer som skall väljas till de uppdrag där val ska förrättas. Samt 

förvissa sig om att de föreslagna personerna har en god bild av som 

förväntas av dem. 

Förbereda val 

Valberedningen skall samla in namn på de som nomineras till 

länsföreningens styrelse och fastställt frågeformulär till de nominerade. 

Riksförbundets stadgar 

Valberedningens arbete regleras i riksförbundets stadgar. Det gäller 

främst följande paragrafer: § 6, mom. 2 Representation, § 6, mom. 3 

Kallelse, § 6, mom. 4 Dagordning, § 6, mom. 5 Rättigheter och 

beslutsfattande, § 7 Länsföreningens styrelse, § 8 Revision, § 9 

Valberedning. 

Upprätta kalendarium 

Vid det första sammanträdet skall valberedningen upprätta ett 

kalendarium inför verksamhetsåret. Den ska innehålla uppgift om sista 

dag för nominering till förtroendeuppdrag och sista dag för avsägelse 

samt när de förtroendevalda ska ge besked om de avsäger sig omval 

eller om de kandiderar för en ny valperiod. Valberedningen skall vara 

aktiv under verksamhetsåret och fastställa en sammanträdesplan för 

perioden. Dialogen med styrelsen är central. Tidpunkter för när 

valberedningen och styrelsen ska träffas fastställs i kalendariet, dock 

minst en gång om året.  

 

https://www.hjart-lung.se/globalassets/foreningsstod-dokument/dokument-information/styrdokument/faststalld-instruktion-for-forbundsrevisorerna-2019.pdf
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Kontrollera nomineringarna 

Valberedningen skall kontrollera att de nominerade är valbara och att de 

nominerade personerna accepterar sin nominering. 

Uppmärksamma jäv 

Valberedningen skall uppmärksamma eventuella jävsituationer som kan 

uppkomma vid val av styrelseledamöter och revisorer. 

Dialog med medlemmarna 

Valberedningen skall föra en dialog med medlemmarna om 

ledamöternas engagemang och samarbete för föreningens bästa. 

Behov av förnyelse och kompetens 

Valberedningen skall ta ställning till behovet av förnyelse och behovet av 

att tillföra ny kompetens. Förslag till förändringar av styrelsens 

sammansättning skall meddelas berörda personer i god tid. 

Omval och nyval 

Har ledamot avsagt sig, eller om valberedningen vill förnya och tillföra ny 

kompetens, skall valberedningen föreslå nya namn. 

Förbereda valen 

Valberedningen skall, inför mandatperiodens utgång samt vid fyllnadsval 

under pågående mandatperiod, förbereda val av länsföreningens 

styrelse och revisorer enligt stadgarna. Det gäller val av: 

 Länsordförande. 
 Ledamöter till länsföreningens styrelse. 
 Ersättare till länsföreningens styrelse. 
 Revisorer. 
 Ersättare till revisorerna. 

Valberedningen ansvarar för insamling av nomineringar. 
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Utsändning av valberedningens förslag 

Valberedningens förslag, samt en presentation av övriga nominerade, 

skall enligt stadgarna (§ 6, mom. 3) sändas till ombud och 

lokalföreningar. 

 Vilken fråga vill du helst prioritera i länsföreningens arbete? 
 Vad kan du som person tillföra länsföreningen? 

Uppföljning 

Valberedningen skall, tillsammans med länsföreningens styrelse, bilda 

sig en uppfattning om hur de som innehar uppdragen har fullföljt arbetet. 

Valberedningen skall under verksamhetsperioden intervjua 

länsföreningens ordförande, ledamöter och ersättare för att skaffa sig en 

god bild av hur styrelsearbetet fungerar och vilka krav styrelsearbetet 

ställer. 

Beslut om arvoden 

Valberedningen skall, i efterhörande med länsföreningens styrelse, 

förbereda årsmötets beslut om arvoden till förtroendevalda. 
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Instruktion för revisorerna antagna på årsmötet 2021. 

 

Den här instruktionen omfattar länsföreningen HjärtLung Dalarnas 

förtroenderevisorer. 

Revision enligt stadgarna 

Länsföreningens verksamhet, förvaltning och årsredovisning skall 

granskas av två förtroenderevisorer. Två förtroenderevisorer och en 

ersättare för förtroenderevisorerna väljs av årsmötet. 

Mandatperioden är för 

 Förtroenderevisorer, två år. 
 Ersättare, ett år. 

Revisorerna skall avlämna revisionsberättelse till årsmötet och tillstyrker 

eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Vid minst ett tillfälle per år skall 

styrelsen bjuda in revisorerna att delta i styrelsemöte. 

Förtroenderevisorerna har yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöten. 

Förtroenderevisorerna arbetar enligt förbundskongressens instruktioner. 

Maximal tid som förtroenderevisor är 12 år. 

Revisionens syfte och inriktning 

De förtroendevaldas revision skall i första hand inrikta sig på styrelsens 

förvaltning och verksamhet med utgångspunkt i ändamålsenlighet och 

effektivitet. 

De förtroendevalda revisorernas uppdrag kan sammanfattas i följande 

punkter: 

 Följa och granska verksamheten i länsföreningen utifrån 
stadgarna, våra grundläggande värderingar samt de beslut som 
kongressen, förbundsstyrelsen och arbetsutskottet har fattat. 

 Granska att verksamheten är ändamålsenlig utifrån beslutad 
verksamhetsinriktning och verksamhetsplaner och de mål som 
kongressen och förbundsstyrelsen beslutat om. 

 Granska att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramarna 
och att länsföreningens resurser används på ett effektivt sätt. 

 Kontrollera att verksamhetsberättelse och årsredovisning upprättas 
och att de ger en rättvisande bild av länsföreningens verksamhet. 

 

https://www.hjart-lung.se/globalassets/foreningsstod-dokument/dokument-information/styrdokument/faststalld-instruktion-for-forbundsrevisorerna-2019.pdf
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Planering och rapportering 

Revisionen ska planeras och genomföras utifrån en analys av 

väsentlighet och risk. Varje år ska en revisionsberättelse tas fram som 

innehåller ett uttalande angående ansvarsfrihet för länsförbundets 

styrelse. Utöver revisionsberättelsen ska förtroenderevisorerna avlämna 

en särskild rapport till länsföreningens styrelse om genomförda 

granskningsåtgärder och vilka iakttagelser som har gjorts. Rapporten 

inriktas på frågor om verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet. 

 

Tillgång till material 

Förtroenderevisorerna skall löpande ha tillgång till alla handlingar inför 

arbetsutskottets och länsföreningens styrelsemöten samt protokoll från 

dessa möten. Länsföreningens styrelse skall på begäran lämna ut allt 

material som förtroenderevisorerna vill ta del av. 

 

 

       

 

 

 

 



Sida 16 av 17 
 

Valberedningens förslag vid Länsföreningen HjärtLung 

Dalarnas årsmöte 2021-03-24  

Årsmötets ordförande   Sven-Erik Borg 

Årsmötets sekreterare  Elisabeth Munther 

Val av 2 protokolljusterare Irene Lillkvist, Gullmai Johansson 

Val av 2 rösträknare              Irene Lillkvist, Gullmai Johansson 

 

Val 

Kassör för:    2 år Åke Johansson 

Ordinarie Ledamöter:   2 år Ing-Marie Andersson 

2 år Björn Sonnentheil 

2 år Eva Haugen 

Suppleanter:  1 år Solveig Arons                     

   1 år  

Studieorganisatör  1 år Ann Cathrine Fernå 

Egenvårdsombud Hjärta, kärl 1 år Ing-Marie Andersson 

Egenvårdsombud Lunga 1 år Eva Haugen 

Revisor   2 år Lars-Göran Ljungdahl 

Revisorssuppleant  1 år Sigvard Åkesson 

Ansvarig Hjärt-Lungräddning 1 år Ing-Marie Andersson 

Samordnare för HjärtLung- 1 år Ing-Marie Andersson 
föreningarnas hemsidor 1 år Bengt Eriksson 
 

Styrelsens förslag:  
Ordförande valberedning 1 år Kaare Andersson 

Ledamöter till valberedning 1 år Bengt-Gunnar Jansson 
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Inkomna nomineringar till Länsföreningens årsmöte 2021-03-24 

 

Från Föreningen HjärtLung Borlänge: 

3 ledamöter för 2 år:  Ing-Marie Andersson 

   Björn Sonnentheil 

   Eva Haugen 

EVO Hjärta- Kärl:  Ing-Marie Andersson 

EVO-Lunga:  Eva Haugen 

Revisorssuppleant:  Sigvard Åkesson 

Ansvarig HLR:   Ing-Marie Andersson 

 

Från Styrelsen: 

Valberedning ordinarie 1 år: Kaare Andersson 

   Bengt-Gunnar Jansson 

Ordförande valberedningen: Kaare Andersson 

 

                        


