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Allt eftersom vi går mot ljusare tider 
kommer här årets andra Förbundsinfo. 
 
Hjärtemånaden 2014 

I februari och början av mars har det 
genomförts ett antal rundabordssamtal 
med landstingspolitiker runt om i lan-
det. Vi vill passa på och tacka alla som 
har medverkat på träffarna i Jönkö-
ping, Karlstad, Luleå, Kalmar och Got-
land och alla som anordnat aktiviteter. 
Det har varit kul att se en sådan härlig 
uppslutning och ett stort engagemang 
från våra medlemmar runt hjärtefrå-
gorna. Läs gärna mer på vår vår hem-
sida för hjärtemånaden: 
www.helahjartat.se  
 
 

Film till sjukhusen 

Riksförbundets nya informationsfilm 
har skickats till hjärtsjuksköterskan på 
samtliga 76 sjukhus i landet. I följebre-
vet framgår att dvd-filmen i första 
hand riktar sig till hjärtpatienter och 
deras närstående och att filmen, som 
är 6 minuter och 25 sekunder lång, 
med fördel kan visas när sjukhusen 
genomför sin Hjärtskola. 
I brevet framgår också att detta är ett 
komplement till den muntliga inform-
ation som ges av HjärtLung-
föreningens lokala representanter (ef-
tervårdsombuden). Det framgår även 
att sjukhus som sprider information 
om vår organisation erhåller poäng i 
kommande enkätundersökning av 
hjärtrehabiliteringsutbudet. 
 
Sjukhusenkäten 

Riksförbundet kommer att genomföra 
en enkätundersökning för att kartlägga 
sjukhusens utbud av hjärtrehabilite-
ring. Enkäten kommer att skickas till 
sjukhusen via e-post. Enkätsvaren ska 
sedan granskas av berörda lokalrepre-
sentanter.  Svaren kommer att värde-
ras och betygsättas.  
 
I oktober skickades ett brev till sjukhu-
sens verksamhetschef där vi informe-
rade om kommande undersökning och 
där vi bad att få in kontaktuppgift på 
vem som ska ta emot sjukhusenkäten. 
Trots flera påminnelser har vi fortfa-
rande sjukhus som inte lämnat in kon-
taktuppgifter. Detta tillsammans med 
att våra datatekniker är i slutfasen att 
fastställa den nya databasen där enkät-
svaren ska lagras, gör att genomföran-
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det av sjukhusenkäten kommer att ge-
nomföras först under hösten 2014. 
Frågor om sjukhusenkäten besvaras av 
handläggare Pelle Johansson 
 
Motion från förbundet leder till 
diskussion  

Riksförbundet HjärtLung har genom 
en motion till Handikappförbundens 
kongress lagt ett förslag om att aktivt 
arbeta med skatteregler för föreningar. 
Kongressen fattade beslut om att till-
styrka begäran om att initiera en dis-
kussion med riksdagspartiernas före-
trädare om skattevillkoren för ideella 
föreningar. På basis från en skrivelse 
från Psoriasisförbundet i avseende om 
momsreglers tillämpning på skattebe-
friad ideell verksamhet beslutades även 
att tillsätta en skattegrupp vars mål är: 
 

• att ett kunskapsunderlag för 
diskussion med riksdagspartier-
nas företrädare om skattevillko-
ren för ideella föreningar finns   

• att kunskapsunderlaget även in-
nehåller fakta vad gäller mer-
värdesskatterättsliga frågor 
samt regler för förbundens för-
troendevalda 

 
Skattegruppen samlar nu underlag om 
beskattning och vilka problem med-
lemsförbunden stött på i samband med 
skatteregler. 

En resa bakåt i tiden 

2014 är året då förbundet firar 75 år. I 
samband med extrakongressen i maj 
vill vi hylla och lyfta fram förbundets 
historia på olika sätt. Vi ber därför alla 
länsföreningar om att ta ett dyk ner i 
bildarkiven och gräva fram historiska 
bilder som på något sätt har att göra 
med föreningarnas och förbundets ar-
bete genom åren. Surayya Eliasson på 
kansliet kommer att hålla i projektet 
och hon kommer att kontakta alla läns-
föreningar under våren för att höra vad 
ni har hittat. 

 

75 år – något att fira 

Vi vill härmed uppmuntra alla före-
ningar runt om i landet att kanske 
uppmärksamma jubileet när sommar-
månaden juli tagit sin plats i grönskan. 
Markera gärna 15 juli i era kalendrar. 
Det är nämligen dagen då förbundet 
fyller 75 år. Den första kongressen för 
De lungsjukas riksförbund hölls 15-16 
juli 1939 i Stockholm. 24 ombud, från 
Sandträsk i Norrbotten till Helsingborg 
i Skåne, fanns på plats när man efter 
några timmars debatt antog det ut-
sända stadgeförslaget. (källa: ”En före-
ningsrörelse i folkhälsans tjänst” 
(1989), Erik Ransemar).  
 

Mandatfördelning  

Vid det här laget bör alla länsförening-
ar mottagit ett utskick om mandatför-
delningen inför extrakongressen 22-23 
maj. Vi följer upp med lite kort fakta 
om hur fördelningen ser ut även här: 
 

• Kongressen består av 63 ombud. 
• Varje länsförening disponerar 

två grundmandat, totalt 42. Öv-
riga 21 mandat baseras på anta-
let medlemmar inom länen per 
den 31 december 2013. Fördel-
ning sker enligt den jämkade 
uddatalsmetoden, vilket är en 
metod som använts sedan 1950-
talet i Sverige vid allmänna val.  

• Övriga medlemsorganisationer 
(Viking och PAH) har två man-
dat vardera. 

 
Länsförening Mandat  
Västra Götaland 5 
Norrbotten   5  
Skåne  4  
Västerbotten 4 
Stockholms län 4  
Kronoberg  4 
Västernorrland 3  
Gävleborg  3 
Halland  3  
Dalarna  3 
Värmland  3  
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Kalmar  3 
Östergötland 3  
Södermanland 2 
Jönköping  2  
Örebro  2 
Jämtland  2  
Uppsala  2 
Blekinge  2  
Västmanland 2 
Gotland  2 
 
Anmälan och fullmakt för kongress-
ombud och ersättare ska vara för-
bundskansliet tillhanda senast den 15 
april. 
 

Lungfibrosfolder 

Vi har fått in en ny lungfibrosfolder på 
kansliet. Det kommer att skickas ett 
antal till alla föreningar runt om i lan-
det. Om det finns en efterfrågan på en 
större upplaga är ni välkomna att kon-
takta kansliet för att beställa fler, upp-
lagan är dock begränsad eftersom 
sjukdomen är ovanlig. Alla våra foldrar 
finns tillgängliga att läsa på vår hem-
sida www.hjart-lung.se 

Logotyper på hemsidan 

Den nya logotypen för respektive före-
ning finns sedan en tid tillbaka att 
ladda ner från hemsidan, hjart-lung.se, 
på samma ställe som den legat tidigare. 
Det är samma versioner som tidigare 
har skickats ut med post till alla före-
ningar. Logotyperna är tillgängliga 
både för trycksaker (EPS-format) och 
webb (JPG-format) och i ett antal olika 
varianter för varje format.  
 

Stadgefrågan 

Vi har fått ett antal påringningar om 
vad som gäller med stadgarna inför 
vårens årsmöten runt om i landet. De 
nuvarande stadgarna godtogs på kon-
gressen i juni 2013 och beslutades 
omedelbart justerade och är därmed 
redan tagna i bruk. Detta gäller även 
för alla våra läns- och lokalföreningar 
och således behöver man inte ta upp 

frågan på kommande årsmöte. Vill 
man ta upp stadgarna för beslut så mö-
ter det dock inga hinder. Om en före-
ning däremot vill göra någon föränd-
ring, justering eller ett tillägg i stad-
garna måste detta godkännas av för-
bundsstyrelsen. 

Nya projekt beviljade 

Vi har tidigare utannonserat att alla 
läns- och lokalföreningar inom förbun-
det kan söka ekonomiskt stöd för ny-
skapande verksamhet som kommer 
våra medlemmar och de hjärt- och 
lungsjuka till del. Efter den första an-
sökningsperioden har två ansökningar 
beviljats.  
 
För att ni föreningar emellan ska 
kunna ta del av varandras arbeten 
kommer en sammanställning av den 
projektrapport som föreningen skickar 
in till förbundet när projektet är ge-
nomfört att publiceras på den interna 
informationssidan ”Sidan för förtroen-
devalda” som du når via förbundets 
hemsida. Här kan du också läsa mer 
om kriterierna för att ansöka om pro-
jektmedel.  
 
Vi kommer att återkomma igen lite se-
nare under våren med mer information 
inför den andra ansökningsperioden 
som har slutdatum 30 juni. 
 
Bilagor: Protokoll FS-möte  
 

Kalender: 

8/3 Internationella kvinnodagen 
17/3 AU-möte 
24/3 Världstuberkulosdagen 
1-2/4 FS-möte 
  

http://www.hjart-lung.se/
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