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Länsföreningen HjärtLung Skåne: planering Hösten 2020 
 

Hoppas ni haft en bra sommar och att ni känner er beredda och engagerade inför hösten. Vi är 

liksom ni osäkra inför hösten och en ev kommande andra våg. Vi är ju trots allt föreningar 

med 70+ are och medlemmar i riskgrupper. 

 

Inom länsföreningen har vi beslutat att ställa in styrelse-, kassör-, sekr- och ordförande-

kurserna. Däremot har vi bedömt att det ev kan komma ett behov av att ordna en särskild 

kassörsträff. 

 

Ordförandedialogen den 11 september vill vi gärna genomföra och i så fall som videomöte 

eller som fysiskt möte på Gästgiveriet i Höör. Genomför vi det som ett fysiskt möte har vi 

bokat den stora salen. Ev kan det också i så fall bli aktuellt att begränsa deltagandet till 1 

deltagare per lokalförening. Det andra alternativet är att anordna det som ett videomöte i 

Teams. Jag vill att ni svarar vilket alternativ som ni anser mest lämpligt för genomförandet 

av ordförandedialogen (fysiskt möte enl ovan eller som videomöte), 

 

Motionsledarträffen planerar vi enl plan och då till den 9 oktober på Gästis i Höör. 

 

Den gemensamma träffen för HLR-instruktörer är planerad till den 19 oktober. Vi 

återkommer om den kan genomföras detta datum. 

 

Framtidskonferensen den 6-7 nov i Höllviken ligger också kvar enligt våra planer. 

Konferensen är en två-dagarskonferens med övernattning. Vi kommer att bjudas på 

intressanta föreläsningar samt umgås och ha trevligt.  Vi bjuder in 3-4 personer från varje 

lokalförening. 

  

Vi kommer fortlöpande gå ut med information om länsföreningens verksamhet och i god till 

alla lokalföreningar. Vi lägger också ut information på våran hemsida. Vi kommer också att 

rapportera om förslag från Marknadsföringsgruppen. 

 

Hälsningar 

 

 

Björn Carlqvist 

Ordförande i Länsföreningen HjärtLung i Skåne 
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