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Året började förhoppningsfullt

med allt vad det innebar, men ganska så
snart efter vårt årsmöte började det ske
förändringar i samhället, något vi inte visste
så mycket om, något som kunde ställa till
det för gemene man, något som ingen visste
hur man skulle förhålla sig till, något som
ingen visste hur lång tid det skulle påverka
oss, något som ingen kunde greppa om. Allt
var ett enda stort frågetecken. Vi började, vi
slutade, vi började, vi slutade. Hoppat fanns
trots allt!
MEN trots att året varit begränsat för
utövande av aktiviteter har våra duktiga
aktivitetsledare genom att tänka nytt
kunnat genomföra vissa aktiviteter såsom
utegympa, stavgång, stärkande promenader

utomhus. Sittgympa med begränsat antal i
lokalen och med avstånd.
Vi kunde också genomföra en tips/grilldag
ute i Sandskogen, en trevlig sådan innan det
blev ytterligare svårigheter att träffas i ett
större sammanhang.
Nu är det ett nytt år och jag vill så gärna
kunna inge er alla hopp om att vi ska kunna
träffas i vår förening HjärtLungs många
tänkbara aktiviteter och möjligheter under
2021.
Anitha Andersson
Ordförande

Gymnastiken flyttade ut till Norra Promenaden

Händelser under året 2020

Årets Hjärtevän 2020

Styrelsen har haft 3 protokollförda
sammanträden framtill dess det blev
restriktioner på antalet närvarande vid
sammankomster. Efter dessa bestämmelser
har några från styrelsen haft kontakt via
sms, mail, telefon eller i föreningens lokal.

HjärtLungs största utmärkelse delades i år
ut till Karin Persson som fick diplom och
pris. Detta uppskattades av alla!

Årsmötet hölls den 23 februari 2020.
Föreningen har en medlemstidning På Gång
med löpande information, På Gång ska ges
ut med fyra nummer per år. Antal nummer
2020, 3 st.
Föreningen har en aktiv webbsida som är
mycket uppskattad. Kansliet bemannas av
en kanslist.
Föreningens ekonomi är fortsättningsvis god
och ger möjlighet till eventuella investeringar
av olika karaktär.
Verksamheter som varit planerade har
inte kunnat genomföras pga den rådande
situation av viruset Covid-19. Bland annat
resor, sammankomster, föreläsningar
om hjärta/lunga, välkomnande av nya
medlemmar, Fritidens Dag, Bönder i stan,
tipsrunda vid Svaneholm, Bellmandagen,
Alla hjärtans dag, luciafirande mm.

Webbsidan är föreningens ansikte utåt.
På webbsidan finner medlemmarna den
information som behövs för att vara aktiv i
föreningen, ta del av information. Här kan
man också läsa medlemstidningen På Gång.

Medlemsstatistik
2020-12-31
Antal medlemmar

500

Kvinnor			272
Män				228
Huvudmedlem		
Familjemedlem		

403
97

Ystad				321
Sjöbo			43
Skurup			123
Övriga			13
Utträdda			67
Avliden			17
Ej betalt			33
Begärt utträde		
17

EKONOMI 2020

Det var inte mycket som blev sig likt förra året, som alla vet. När jag går igenom

resultatet för HjärtLung och jämför det med budget är det bara att konstatera att det var
många siffror som inte stämde överens med planen. En hel del uteblivna intäkter, men också till viss del minskade kostnader, allt beroende på att det mesta av verksamheten legat
nere.
Främst är det gymnastiken och lottförsäljningen som påverkats. Eftersom vi blev tvungna
att stänga ner gymnastikverksamheten, delvis under våren med fram för allt under hösten,
så tappade vi de intäkterna. Från budgeterat 105.000 kronor till ca 45.000 kronor – ett
tapp på 60.000 kronor. Detta kommer att hänga med under 2021 eftersom vi förmodligen
måste till viss del gottgöra dem som betalat in deltagaravgiften. Sen ska erkännas att vi
också haft lägre kostnad för hyra av gymnastiksalar och bassäng med närmare 20.000 kronor.
När vi kommer till lotterierna har vi minskat försäljningen med dryga 30.000 kronor mot
budget. Förklarligt eftersom vi inte haft någon större mötesverksamhet då lottförsäljning
kunnat ske. Hur stort inkomstbortfallet är i verkligheten är lite svårare att bedöma eftersom
vi ju har ett visst lager av lotter, såväl ingående som utgående balans.
Föreningen har inte heller kunnat bedriva någon HLR-verksamhet som kunnat ge intäkter,
och sångkören har inte haft några bokningar under året.
Trots allt detta visar vi ett positivt resultat på drygt 25.000 kronor – detta tack vare att vi
fick slutredovisning på det arv som vi erhöll förra året. Utan dessa pengar hade vi gått
back med 17.000 kronor.
Mot bakgrund av eftersläpande minskade intäkter för 2021 har jag försökt mig på att göra
upp en budget för året, och hamnar tyvärr på ett underskott på 64.000 kronor. Jag hoppas
att jag varit allt för negativ i mina beräkningar och att vi inte hamnar riktigt där!
Ystad den 31 januari 2021
Rune Mårtensson/kassör

Stavgång i Norra Promenaden

Boule i
Sandskogen
med fikapaus

Sammanfattning av
verksamhetsberättelsen
Föreningen har haft en aktiv verksamhet.
Våra fysiska och sociala aktiviteter har varit välbesökta. Ingen minskning på antalet ledamöter på styrelsemötena, vilket är positivt. HLR verksamheten behöver fler instruktörer till
sin hjälp. Hur vi ska gå till väga med detta får vi förhoppningsvis en lösning på under 2021.
Rekrytering av fler ledare och att vi gärna ser att föreningen kan få fler medlemmar.
Många arbetar aktivt i föreningen i de olika områdena och till alla er ett stort TACK
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