
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking 

Riksföreningen för Hjärt- Lungtransplanterade 

Verksamhetsberättelse för året 2019 

 

Föreningen 

Föreningens namn är Viking – Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade. 

Viking är en Riksföreningen inom HjärtLungs Riksförbund. 

Föreningen är medlem i European Heart and Lung transplant Federation (EHLTF) och Livet 

som gåva. 

Föreningen har sedan årsskiftet 2016-2017 en postbox samt ett förråd på Best Western 

Hotell Vendevägen 87, Danderyd.  

 

Funktionärer 

Föreningens styrelse och övriga funktionärer: 

 

Ordföranden  Göran Hjelm 

Vice ordförande  Jerry Selmquist 

Sekreterare  Lars Holm 

Kassör  David Braxell 

Ledamöter  Anette Holm, Vakant, Vakant 

Suppleanter  Per-Olof Frisk, Isa Höijer 

 

Revisorer  Lars-Åke Karlsson, Karin Gunnarsson 

Revisor suppleanter  Patrik Norrå, Vakant 

Valberedning  Styrelsen och Kerstin Braxell 

 

Verksamhet 

Styrelsen 

Från årsmötet 2019 till årets årsmöte har styrelsen haft totalt 8 möten varav 5 har 

varit telefonmöten och 3 fysiska möten, (Danderyd, Lund).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Årsmötet 

Årsmötet var bokat till helgen den 16-17 Mars 2019 och gick av stapeln på Scandic 

Foresta i Stockholm. På söndagen var själva årsmötet och under helgen var Ulla Nyström, 

Emil Johansson, Jenny Björk och MOD:s grundare Peter Carstedt talare.  

 

Föreläsningarna handlade om transplantationskoordination, donationsfrågeställningar, 

hur EHLTF arbetar och hur man kunde leva med 2 hjärtpumpar.  

 

En fullspäckad helg med en härlig gemenskap av både nya och gamla Vikingar och många 

intressanta föreläsningar. 

 

Medlemsbladet 

Medlemsbladet har legat på is under året då vi bestämt att detta kommer upphöra i sin 

nuvarande fysiska form och att vi istället går över till ett digitalt nyhetsbrev. Det har tagit 

lång tid för oss att sjösätta detta. En anledning har varit brist på mejladresser till 

medlemmarna vilket nu bättrat sig. Vi saknar dock fortfarande många. Nu äntligen den 4 

februari 2020 skickade vi ut vårt första nyhetsbrev. Tanken med dessa digitala utskick är 

att vi ska kunna skicka ut oftare, utan att behöva vänta tills vi fyllt ett helt medlemsblad. 

Vill ni ta del av dessa utskick så ber vi er därför att skicka in era mejladresser.    

 

Hemsidan 

Hemsidan har funnits men har inte varit uppdaterad under året pga. bristande resurser. 

Här förmedlas annars information om föreningens aktiviteter och nyheter. Här kommer 

även nyheter som vi inte hinner få med i våra medlemsutskick som tex. Vikingträffar att 

läggas upp.  

 

Här kan medlemmar, precis som till medlemsutskicket, skicka in artiklar eller liknande 

som är av intresse för andra. Det kan tex vara transplanterade patienters berättelser eller 

länkar till relevanta artiklar. Föreningen har även en egen webbshop med olika saker till 

försäljning där eventuell vinst går oavkortat in i verksamheten och tillbaka till 

medlemmarna.  

 

Nu under årsskiftet 2019-20 har vi börjat uppdatera hemsidan, men då det var länge 

sedan det skedde sist så kommer det ta lite tid innan det är helt klart. Ni kan dock redan 

nu se att det har hänt saker. Vårt mål är att ha en levande uppdaterad hemsida. Här kan 

ni även hitta kontaktuppgifter till styrelsen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Facebook 

Föreningen har tre olika FB sidor som vi är ansvariga för. En sida för alla, en för enbart 

transplanterade betalande medlemmar samt en nyligen uppstartad där man kan diskutera 

graviditet och transplantation. Alla sidor är slutna eller stängda för att endast de som är 

medlemmar på sidan ska kunna se vad som skrivs. 

 

Vi har tagit beslut i styrelsen att det bör vara 2-3 personer som är ansvariga för de olika 

sidorna om något skulle hända. Samtidigt har vi beslutat att man måste ansöka för att bli  

medlem i den grupp som är till för alla, så att vi kan kontrollera vilka som kommer in. Det 

är många som är aktiva på våra sidor och många olika ämnen kommer upp och ventileras 

och diskuteras vilket är positivt.  

 

Nya medlemmar som går med i Facebook gruppen tror sig vara medlemmar i Viking vilket 

INTE stämmer. Därför vill vi trycka lite extra på att Viking är Riksföreningen för Hjärt & 

Lungtransplanterade och för att bli medlem i föreningen måste man ansöka om 

medlemskap på vår hemsida samt erlägga en årlig avgift till föreningen. Medlemmar får 

sedan rabatterade priser och förtur till de olika aktiviteter som föreningen anordnar. 

Vissa aktiviteter kan till och med kräva att man är medlem för att man ska få delta alls. 

Det räcker alltså inte att gå med i Facebook gruppen för att kalla sig medlem i 

föreningen. Vi ser gärna att många av er som idag redan finns på vår Facebook grupp 

även skulle överväga att gå med i föreningen.   

 

Aktiviteter under året 

Nätverksträffar 

Vi har haft en träff i våras på Sofiero Slott där vi tyvärr inte var så många.  

 

Sensommaraktivitet 

Sensommaraktivitet/höstaktivitet blev tyvärr inte av i år pga. bristande intresse från 

medlemmarna. Vi har många år i rad ordnat med träffar på flera ställen i landet och vi har 

brukat vara ett antal deltagande per ort. Detta år däremot fick vi knappt in några 

anmälningar vilket ledde till att vi var tvungna att ställa in aktiviteten. Under dessa möten 

gäller normalt att alla medlemmars deltagande rabatteras med 100 kronor, och övriga får 

betala fullt pris.  

 

Donationsveckan 

Under veckan genomfördes aktiviteter på några olika platser i landet.  

 

Nordiskt möte 

I år var det vår tur att anordna Nordiskt möte, detta gick av stapeln i Lund mellan 26-28 

april. Representanter från ländernas föreningar i Sverige, Danmark, Norge och Finland var 

representerade. Vid mötet besökte vi Igelösa Life Science samt fick en föreläsning av 

Bansi Koul.  

 

Övriga aktiviteter 

Viking har varit representerad på olika möten och kongresser som har varit av intresse för 

föreningen. Ordförandekonferens HL, EHLTF, Ordförandemöte HL och MOD. 



 

 

 

 

 

 

Resultat 

Verksamheten har under 2019 genererat ett överskott på 14 638,41 kr varav 11 000 kr är 

ett bidrag till 2020 års EM. Årets två största kostnadsposter är Årsmötet och det nordiska 

mötet.  

 

Styrelsen fortsätter sitt arbete med att försöka hitta sponsorer, i synnerhet inför EHLT 

games, men det är svårare nu än tidigare. Vi hoppas att medlemmar kan hjälpa till med 

kontakter via deras egna arbetsplatser eller kontaktnät för att på så sätt få sponsorer från 

företag som redan har lite inblick i livet som transplanterad.  
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