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ÅRSBERETNING 2019 

 

Innledende informasjon 
Styret har jobbet ut ifra handlingsplanen for 2019.  
 
Vi har hatt tre styremøter i løpet av foreningsåret 2019, samt kontakt via e-post, 
telefon og Facebook. Styret har jobbet godt sammen. Vi har fokus på hverandres 
kvaliteter og jobber ut ifra dem. På denne måten utfyller vi hverandre. Det er viktig 
for oss at det skal være givende og gøy å være i styret. 
 
Styret er meget aktive i å søke fond og legater for økonomisk støtte. Leder er 
hovedpersonen i dette arbeidet og har fått mye erfaring på området. 
Via grasrotandelen har vi fått inn kr 135.084,- mot fjorårets 146 471,42 kr.  Dette er 
veldig bra, men en liten nedgang fra 2018 til 2019. Alle medlemmene oppfordres til å 
distribuere reklamefolderen om grasrotandelen, slik at vi kan få enda høyere 
inntekter på grasrotandelen.  Målet til styret er at disse inntektene i sin helhet skal 
komme medlemmene til gode. 
 
Vår regionleder er nå Elin Høivaag Simonsen fra Vest. Alle regionledere sitter i 
sentralstyret og er et viktig bindeledd mellom det lokale og sentrale styret i FFHB. 
 
 
Samlinger og arrangementer 
Målet vårt med sosiale samlinger er å nå alle medlemmene/hjertebarna vi har fra  
0-18 år, deres foreldre og søsken. Vi jobber derfor med å få til ulike arrangementer 
slik at vi har noe som kan friste enhver alder.  
 
Det har vært arrangert flere ungdomssamlinger sammen med Vest-Agder. Gjengen 
fra Aust og Vest samarbeider godt og har mye moro sammen.  
 
Randøya og Hovden leiren for ungdommer er blitt avholdt. Dette er flotte 
arrangementer som hjerteungdom fra det året de fyller 12 år har mulighet til å delta 
på. FFHB Aust-Agder har vedtatt at de sponser alle hjertebarna med inntil kr 5.000,- 
per år til slike leirer. Det vil si at både Randøya og Hovden leiren i praksis er helt 
gratis. Kontaktperson og ildsjel lokalt i 2019 var leder Baard Larsen. 
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Hovdenleiren ble avholdt i vinterferien 2019. Dette arrangementet er kun for 
hjertebarna. På Hovdenleiren deltok en ungdom fra Agder, samt leder Baard Larsen. 
 
I begynnelsen av august ble det arrangert utenlandstur til Billund Legoland og 
Lalandia. Dette var et vellykket arrangement fra ende til annen. Reisen samlet 20 
voksne og 30 barn, til sammen 50 deltakere. Deltakerne fikk 2 dagspass hver til 
Legoland og fri tilgang til Lalandia under hele oppholdet. På båtturen opp og ned var 
det booket felles lunsjbufe og sitteplasser. Under oppholdet ble det arrangert felles 
middag. 
 
I september ble det arrangert familiesamling i et nyoppusset Langesund badepark. 
Her deltok 51 personer. På samlingen hadde vi foredrag fredag kveld med 
kontaktsykepleier Synnøve Nepstad Thomassen omkring tema «Tverrfaglig 
oppfølging». Dette tiltaket fikk veldig gode tilbakemeldinger. Samlingen var veldig 
koselig og familievennlig som alltid. 
 
I oktober ble det arrangert familiedag i Aquarama i Kristiansand. Denne samlet i år 
kun 10 deltakere. 
 
Årets førjulssamling ble avholdt på Vitensenteret i Arendal søndag 24. november. 
Dette arrangementet samlet i underkant av 30 deltakere. Her var det både 
organiserte aktiviteter for barna og tilrettelagte aktiviteter. Det ble servert felles 
julegrøt. Deltakerne var svært tilfreds med arrangementet. 
 
Det er i år avholdt 2 Fylkeskonferanser. Dette er en flott arena for å skape relasjoner. 
Det er særlig bra for nye styremedlemmer da dette er lærerikt og inspirerende, men 
også for styremedlemmer som allerede har jobbet en stund. Man utveksler erfaringer 
og blir motivert til videre dugnadsarbeid lokalt, og i tillegg får man et bedre innblikk i 
hvordan organisasjonen FFHB fungerer. 
 
På fylkeskonferansen i vår, deltok Baard og Lilia, mens Agathe og Hilde var med som 
utvalgsmedlemmer.  
På fylkeskonferansen i høst, deltok Baard og Lilia, mens Agathe og Hilde var med som 
utvalgsmedlemmer.  
 
FFHB Aust-Agder ble invitert til lanseringen av bok om hjertesyke Sølve i mai. Dette 
fant sted i Arendal kulturhus. Her deltok leder. 
 
Det ble ikke gjennomført Mamma eller Pappa kvelder i 2019. Dette står på 
handlingsplanen for 2020. Dette bruker å være en suksess. 
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FFHB Aust-Agder får kr 10.000,- fra FFHB sentralt som er øremerket det lokale 
sykehuset. Disse pengene har som tidligere år gått til å kjøpe inn leker og ting som 
sykehuset i Arendal har signalisert at barneavdelingen kan trenge og ble overlevert i 
desember.  
 
I desember 2019 ble det igangsatt en innsamlingsaksjon til en LUCAS 3 til 
ambulansetjenesten i Grimstad. Denne er bestilt. 
 
 
Styret har i 2019 bestått av: 
Leder:    Baard Larsen (på valg) 
Nestleder:   Åsmund Åndal (ikke på valg) 
Kasserer:   Jostein Bjerga (ikke på valg) 
Sekretær:   Erling Aas (på valg) 
Styremedlem:   Lise Herfindal Fjelldal (på valg) 
Styremedlem:   Lilja Quispe (ikke på valg) 
Varamedlem:  Per Øyvind Kristoffersen (på valg) 
Ungdomsrepresentant: Vilde Walle Viken (på valg) 
Valgkomite:   Baard Larsen og Agathe Haglund (på valg)  
 
 
Årsmøte 2018 
Årsmøtet for driftsåret 2018 ble holdt på Strand hotell Fevik, lørdag 9. mars 2019 kl 
15.  
 
 

Takk for et hyggelig år i FFHB Aust-Agder 
 

Med vennlig hilsen  
 

Styret 
/sign 
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