
 
 

 
 

Länsföreningen HjärtLung Skåne ingår i Riksförbundet 

HjärtLung som arbetar för att hjärt-, kärl- och lungsjuka ska ha 

ett bra liv. Riksförbundet liksom dess läns- och lokalföreningar 

informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor 

som berör våra medlemmar. En av många viktiga frågor är att 

driva att alla personer med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom ska ha 

rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av 

bostadsort, kön eller ålder.  

 
 

 
Du  kan  kontakta oss: 
Adress:    Länsföreningen HjärtLung Skåne 

Kronetorpsgatan 104, källaren 

212 27 Malmö 

Hemsida:  hjart-lung.se/skanelan 

E-post:      info@skanelan.hjart-lung.se 

Telefon:    040-186610 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Utbildningar och konferenser 
hösten 2020 

 
 
 

Nu när våren och sommaren är över, är det dags att ta itu med 

höstens och vinterns verksamhet. Tyvärr fick vi ställa in våra 

aktiviteter under våren pga coronakrisen. Vi hoppas på att vi till 

hösten kan samlas på våra aktiviteter igen. 

Så här får du ett nytt program att ta till dig. 
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En av fördelarna med att engagera sig i någon av HjärtLung-

föreningarnas arbete är möjligheten 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 HjärtLung Skåne 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 detta häfte för hösten 2020 

hittar du som medlem i HjärtLung-föreningarna kvalificerade 

utbildningar som ger dig kunskap och stöd i ditt uppdrag. 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 2020!  

Med vänlig hälsning Styrelsen 

 

 

 

Utbildning i styrelsearbete, ordförande, kassör och 

sekreterare  2 sept, 9 sept, 16 sept och 23 sept 

Mycket intressanta frågor tas upp om bl a vad som håller igång 

en förening.  Första dagen samlas vi alla och därefter är de andra 

dagarna vikta för ordförande 9/9, kassör 16/9 och sekreterare 

23/9.  Vi har utbildningen på länsföreningens kansli i Malmö 

mellan kl 10.00-16.00. 

 

 

 

 

Ordförandedialog 11 sept 

Denna dagen viker vi åt att blicka framåt. Ordförandedialogen 

vänder sig i första hand till ordförande i lokalföreningen. Är hen 

förhindrad skall vice ordförande eller annan styrelsemedlem 

deltaga. Varje lokalförening skall sända två representanter.  

 

Motionsledare 9 okt 

Vi kommer att träffa alla motionsledare på en dag och då delas vi 

upp i de grupper ni tillhör. Ni kommer att få sitta och 

prata med varandra och utbyta erfarenheter och ge 

tips, kanske byta lite musik med varandra.  Tag med 

era program och er musik som ni har hemma. Vi 

kommer att träffas på Höörs Gästgivaregård, Höör. 

 

Gemensam träff för HLR-instruktörer den 19 okt 

HLR-verksamheten inom Länsföreningen har som inriktning att 

stödja och vidareutveckla lokalföreningarnas arbete att 

engagera instruktörer och även på sikt få fler huvud-

instruktörer. Vi kommer att träffas i lokalföreningen i 

Kristianstads lokal. 

 

Framtidskonferens 6-7 nov i Höllviken 

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. 

 

Anmälan gör du/ni på anmälningsblanketten som sänds ut 

tillsammans med inbjudan. Behöver du/ni fler 

anmälningsblanketter så kopiera upp fler. 

 

 


