
Riksföreningen VIKING – verksamhetsberättelse för 2020 

Föreningens namn är Viking – Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade. Viking är en 

Riksförening inom Riksförbundet Hjärt-Lung. 

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

Livet som gåva, som verkar för mera organdonation och kunskap om transplantationer. 

 

Föreningen har ingen egen lokal, men sedan årsskiftet 2016-2017 en postbox, samt sedan 2020 ett 

förråd på Shurgard. 

 

Funktionärer 

Föreningens styrelse och övriga funktionärer: 

Ordföranden Penilla Gunther 

Vice ordförande Ej valt under året 

Sekreterare Lars Holm 

Kassör David Braxell 

Ledamöter Anette von Koch, Cecilia Dilnot Smith och Isa Höijer 

Suppleanter Per-Olof Frisk, Stewe Roos 

 

Revisorer Lars-Åke Karlsson, Karin Gunnarsson 

Revisor suppleanter Patrik Norrå, Vakant 

 

Valberedning - Styrelsen och Kerstin Braxell 

 

Styrelsens möten 

Från årsmötet 2020 till årets årsmöte har styrelsen haft möte den första tisdagen i månaden, med 

undantag i juli. Samtliga nio möten under 2020 och framåt, har varit digitala via Zoom, och inget 

fysiskt möte har kunnat hållas på grund av pandemin. 

Årsmötet 2020 

Årsmötet var planerat till helgen 14-15/3 på Scandic S:T Jörgen i Malmö men fick ställas in på grund 

av den utbrutna Covid-19-pandemin. Istället hölls mötet via Zoom med ett 15-tal deltagare. 

Medlemsmöten 

Ett digitalt medlemsmöte hölls den 21 oktober, där överläkare Gerdt Riise från Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset medverkade och svarade på frågor om Covid-19 och hur det påverkat dem som 

är transplanterade, liksom andra frågor om vaccin till ex. Anette von Koch var moderator för mötet. 

Ett till var inplanerat under hösten, men fick ställas in på grund av tidsbrist. 

Medlemsbrev 

Då Riksförbundet Hjärt-Lung vill ha större möjlighet både för sina utskick och sina 

medlemsföreningars utskick, för att kunna ge snabbare och billigare information, har styrelsen 



försökt att göra digitala utskick av enkla medlemsbrev med inbjudan till möten och annan 

information. 

Det fattas dock ett antal e-mailadresser och styrelsen vädjar om att få in fler så informationen lättare 

kommer fram. 

Översyn 

Styrelsen har under året gjort en översyn av stödfonden; både stadgarnas innehåll och var och hur 

medlen är placerade. En förnyelse av stadgarna har styrelsen gjort, och därefter följde ett behov av 

att även förnya föreningens stadgar för att det ska vara synkroniserat i texterna, vilket tas upp för 

behandling årsmötet 2021. 

Åtgärder för att förbättra avkastningen av de placerade fondmedlen kvarstår att hantera. En extern 

konsultation har gjorts för att på bästa sätt förstå hur fonden ska kunna växa. 

Hemsidan - facebook 

Stewe Roos och David Braxell har påbörjat en översyn av hemsidan för Viking så den ska bli mera 

aktuell i sitt innehåll. Då den ligger under Riksförbundet Hjärt-Lungs webb och mall, behöver också 

detta samordnas. 

En facebooksida startades som alla kommer in på istället för den tidigare slutna gruppen, och 

dessutom finns en sluten grupp för Vikings medlemmar och en grupp för styrelsen att kommunicera 

i. Den gamla facebookgruppen bytte namn och är inte längre associerad med Viking alls.  

Opinionsbildning 

Anette von Koch och Penilla Gunther skrev en debattartikel på Altinget.se under april kring frågan om 

riskgruppers rätt till ersättning under pandemin. Penilla Gunther har som ordförande också deltagit i 

en debattartikel tillsammans med bl a Funktionsrätt Sverige på samma tema. 

Donationsveckan uppmärksammades med användning av Socialstyrelsen/Donationsrådets material 

till sociala medier, i vårt fall facebookgrupper och sidan. 

Övrigt 

Penilla Gunther har deltagit i Riksförbundet Hjärt-Lungs ordförandeträffar för medlemsföreningarna, 

och är Vikings representant i Livet som Gåvas styrelse. Ordföranden har även nära kontakt med MOD 

– Mer Organdonation och har agerat tillsammans för att den statliga utredningen kring 

organdonation och transplantation ska gå igenom Riksdagen. 

Representant i EHLF är Jenny Björk. Tyvärr har inte några tävlingar kunnat genomföras under 2020. 

 

Stockholm mars 2021 

 

Penilla Gunther, ordf David Braxell          Anette von Koch        

 

Isa Höijer   Cecilia Dilnot Smith Lars Holm 

 



VIKINGS Stödfond – verksamhetsberättelse för 2020 

Fonden 

Fondens ändamål skall vara att lämna bidrag till forskning eller annan verksamhet som gagnar 

utvecklingen av hjärt- och/eller lungtransplantationer i Sverige. 

 

Ur fonden kan i vissa fall medel tagas i anspråk för övrig verksamhet i Viking såsom för understöd 

eller stipendier för att bereda rehabiliteringsåtgärder, undervisning och/eller utbildning bland 

föreningens medlemmar i transplantations- och donationsfrågor. 

 

Styrelsen har under året gjort en översyn av stödfonden; både stadgarnas innehåll och var och hur 

medlen är placerade. En förnyelse av stadgarna har styrelsen gjorts för att utdelning ska kunna ske. 

 

Åtgärder för att förbättra avkastningen av de placerade fondmedlen kvarstår att hantera. En extern 

konsultation har gjorts för att på bästa sätt förstå hur fonden ska kunna växa. 

 

Funktionärer 

Fondens styrelse och övriga funktionärer: 

Ordföranden Penilla Gunther 

Vice ordförande Ej vald 

Sekreterare Lars Holm 

Kassör David Braxell 

Ledamöter Anette von Koch, Isa Höijer, Cecilia Dilnot Smith, Lars Holm 

Suppleanter Per-Olof Frisk, Stewe Roos 

 

Revisorer Lars-Åke Karlsson och Karin Gunnarsson 

Revisor suppleanter Patric Norrå, Vakant 

 

Valberedning - Styrelsen och Kerstin Braxell 

 

Verksamheten 

I år har det inkommit 800 kr i minnesgåvor. Dessa pengar är dedikerade till EHLF. Inga 

utbetalningar har gjorts från fonden under året. 

 

Fondens tillgångar den 31 december 2020 uppgår till 510 270,35 kr varav 184 855,16 kr i 

värdepappersfonder. Fonderna värderas till bokfört värde. Fondernas marknadsvärde vid 

årsskiftet var 264 122,24 kr. 
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