
Länsföreningen Skåne
HjärtLung

 



En av fördelarna med att engagera sig i HjärtLungs arbete är möj-
ligheten att lära sig nya saker. Det kan vara kunskap om sig själv, 
nya sätt att skapa relationer eller helt enkelt att göra en insats inom 
sin lokalförening. Länsföreningen Skåne HjärtLung erbjuder dig 
möjligheter att öka dina kunskaper. Ibland kan det vara med hjälp 
av mallar och instruktioner. Det finns däremot inget som kan ersätta 
det fysiska mötet för att diskutera och utbyta erfarenheter. Därför är 
utbildning en viktig fråga för oss.

I utbildningskatalogen för 2019 hittar du som medlem i HjärtLung 
kvalificerade utbildningar som ger dig kunskap och stöd i ditt upp-
drag. Vi jobbar ständigt med att utveckla och uppdatera kursinnehåll 
och material.

Förutom våra utbildningar erbjuder vi även möjlighet att skräddarsy 
utbildningar för just din lokalförening.
Om du saknar någon kurs får du gärna kontakta oss.

Väl mött under 2019!
Med vänlig hälsning
Styrelsen

Anmälan 
till

samtliga kurser sker genom
mail: info@skanelan.hjart-lung.se eller

tfn 040-18 66 10

Ange namn, adress, telefonnummer och mail på Din anmälan.



HEMSIDESUTBILDNING GRUND
 

Tid: Onsdag 22 maj 2019 kl 10-15
Plats: Länsföreningens lokaler Kronetorpsgatan 104, 

Malmö
Senaste anmäl-

ningsdag:
Torsdag 15 maj 2019

Minsta antalet 
deltagare:

5 deltagare.
Vid färre deltagare ställs kursen in.

I år kommer vi att anordna en gemensam utbildning för de webadmi-
nistratörer som är nybörjare eller som vill förkovra sig lite mer.  Vi 
kommer att ta hjälp av personer i våra lokalföreningar som har kom-
mit långt med sina hemsidor. 

STYRELSEARBETE – Bli ditt bästa jag i
styrelsen

Tid: Torsdag 22 augusti och onsdag 4 september 2019
Plats: Hässleholm mellan kl 10.00 – 16.00

Senaste anmäl-
ningsdag:

12 augusti 2019

Minsta antalet 
deltagare:

3 deltagare.
Vid färre deltagare ställs kursen in.

Under två dagar träffas vi och diskuterar styrelsens roller och ansvar 
samt hur verksamheten i en styrelse fungerar. Vad gör ordföranden, 
kassören och sekreteraren.



MEDLEMSREGISTERUTBILDNING
Tid: Tisdagen den 10 och onsdagen den 11 september 

2019 Kl 10-15
Plats: Länsföreningens lokaler Kronetorpsgatan 104, 

Malmö
Senaste anmäl-

ningsdag:
30 augusti

Minsta antalet 
deltagare:

3 deltagare.
Vid färre deltagare ställs kursen in.

I år kommer vi att anordna medlemsregisterutbildningen dagarna 
efter varandra. Den 10 sept har vi grundutbildning och den 11 sep-
tember har fortsättningskursen.  

VATTENGYMNASTIK
Tid: Lördag 31 augusti  2019 kl 10.00-15.00

Plats: Orups sjukhus
Senaste anmäl-

ningsdag:
Fredag 20 augusti 2019

Minsta antalet 
deltagare:

5 deltagare.
Vid färre deltagare ställs kursen in.

Kursen vänder sig till de medlemmar som vill utbilda sig till aktivi-
tetsledare inom vattengymnastik. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Vattengymnastik ger resultat på kondition, smidighet, styrka och för-
bränning samtidigt som det är ett väldigt skonsamt sätt att träna.
Lunch ingår.
Ledare är Anna Engström Weberg.



ORDFÖRANDEDIALOG

Tid: Fredag 12 april kl 10.00 2019
Plats: Höörs Gästgifwaregård, Gamla torg 4, 243 30 Höör

Senaste anmäl-
ningsdag:

Tisdag 5 april 2019

Ordförandedialogen vänder sig i första hand till ordförande i lo-
kalföreningen. Är hen förhindrad skall vice ordförande eller annan 
styrelsemedlem deltaga.
Varje lokalförening kan sända två representanter.

FRAMTIDSKONFERENS
Tid: Fredag 17 maj 2019 start kl 10.00 och lördag 18 

maj slut kl 15.00
Plats: Falsterbo kursgård Höllviken

Senaste anmäl-
ningsdag:

Onsdag 20 april 2019

Vi bjuder in 3-4 deltagare per lokalförening och det är i första hand 
de aktivitetsledare som är aktiva eller de som vill bli mer aktiva i sin 
förening.
Anmälan skall gå via din lokalförening som skickar in anmälning-
arna.
Konferensen är en tvådagarskonferens med övernattning. Ange 
därför vid anmälan om Ni vill ha enkelrum eller dubbelrum och ev 
specialkost.



GOLVGYMNASTIK
Tid: Lördag 7 september 2019 kl 10.00-15.00

Plats: Orups sjukhus
Senaste anmäl-

ningsdag:
Fredag 31 augusti 2019

Minsta antalet 
deltagare:

5 deltagare.
Vid färre deltagare ställs kursen in.

Kursen vänder sig till de medlemmar som vill utbilda sig till aktivi-
tetsledare inom golvgymnastik. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Ledare: Janeric Sundberg Ystad

ORDFÖRANDEDIALOG

Tid: Fredag 13 september kl 10.00 2019
Plats: Höörs Gästgifwaregård, Gamla torg 4, 243 30 Höör

Senaste anmäl-
ningsdag:

Fredag 6 september 2019

Ordförandedialogen vänder sig i första hand till ordförande i lo-
kalföreningen. Är hen förhindrad skall vice ordförande eller annan 
styrelsemedlem deltaga.
Varje lokalförening kan sända två representanter.



FRAMTIDSKONFERENS
Tid: Fredag 18 oktober med start kl 10.00 och avslutar 

kl 15.00 lördag 19 oktober 2019
Plats: Falsterbo kursgård Höllviken

Senaste anmäl-
ningsdag:

Tisdag 1 oktober 2019

Vi bjuder in 3-4 deltagare per lokalförening och det är i första hand 
de aktivitetsledare som är aktiva eller de som vill bli mer aktiva i sin 
förening.
Anmälan skall gå via din lokalförening som skickar in 
anmälning¬arna.
Konferensen är en tvådagarskonferens med övernattning. Ange 
därför vid anmälan om Ni vill ha enkelrum eller dubbelrum och ev 
specialkost.

KASSÖRMÖTE

Tid: Tisdag 7 maj kl 10.00 och med fika från 09.30
Plats: Länsföreningens lokaler Kronetorpsgatan 104, 

Malmö
Senaste anmäl-

ningsdag:
Torsdag 2 maj 2019

Minsta antalet
deltagare:

3 deltagare.
Vid färre deltagare ställs mötet in.

Lokalföreningarnas kassörer och/eller andra personer som är delak-
tiga i föreningens ekonomi. Personer som funderar på kassörsjobbet 
är också välkomna.



INSTRUKTÖRSUTBILDNING HLR
Tid: Enligt överenskommelse

Plats: Enligt överenskommelse
Senaste anmäl-

ningsdag: Enligt överenskommelse

För att kunna utbilda andra i HLR så måste man genomgått en in-
struktörsutbildning i HLR. Vill en eller flera lokalföreninger utbilda 
medlemmar till instruktörer (HLR utbildare) så tar Ni direktkontakt 
med Agneta Pettersson endera på tfn xx eller via mail xx. Ni kan då i 
samråda med Agneta boka lämpliga dagar. Utbildningen till instruk-
tör sker vid tre till fyra tillfällen. För att kunna utbilda andra i HLR 
så måste man genomgått en in- struktörsutbildnmg i HLR. Vill en 
eller flera lokalföreninger utbilda medlemmar till instruktörer (HLR 
utbildare) så tar Ni direktkontakt med Agneta Petersson endera på tfn 
070-603750 eller via mail agneta.petersson@hassleholm.hjart-lung.
se. Ni kan då i samråda med Agneta boka lämpliga dagar. Utbildning-
en till instruktör sker vid tre till fyra tillfällen.

QI GONG UTBILDNING

ANDNINGYOGA
Tid: Särskild inbjudan möjligen hösten 2019

Plats: Enligt senare
Senaste anmäl-

ningsdag:
Enl inbjudan

Minsta antalet
deltagare:

3 deltagare. Vid färre deltagare ställs mötet in.

Är ni i intresserade av att testa Qi Gong eller andningsyoga så hör av 
er till länsföreningen eller till Agneta Petersson endera på tfn 070-
603750 eller via mail agneta.petersson@hassleholm.hjart-lung.


