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Verksamhetsplan och budget för 2021 
Föreningens verksamhet under 2021 kommer, i likhet med verksamhetsåret 2020, att styras och 

begränsas mycket av Corona pandemin. Tidigare år har föreningen, bland annat, genomfört ett antal 

informationsträffar riktade till allmänheten samt vården. Fortfarande tillåter riktlinjerna för 

pandemin inte denna typ av sammankomster. Föreningen kommer därför att fokusera på aktiviteter 

som inte kräver fysisk närvaro eller kontakt.  

Verksamhetsplan 

Föreningen avser också framåt att i högre grad genom olika kanaler och på olika sätt sprida 

information om kolesterol i allmänhet och familjär hyperkolesterolemi i synnerhet till professionen 

såväl som till allmänhet. Det har gjorts ett fantastiskt arbete med att få till riktlinjer från 

Socialstyrelsen, vår årliga Statusrapport om regionernas implementation av riktlinjerna är viktigare 

än någonsin, och nu avser vi att fortsätta med att öka kännedomen i många kanaler och på många 

olika sätt: 

• Kolesterolpodden (4 avsnitt, finns tillgänglig bl a på Spotify, sponsrad av Amgen) 

• Riksdagsseminarium och utbildning av riksdagsmän till hösten (i samarbete med 

Riksförbundet HjärtLung och Amgen) 

• Regionala implementeringar och fortsatt bearbetning, också med hjälp av Statusrapporten 

 

Budget 

Budgeten för 2021 avser att täcka den löpande verksamheten samt mindre aktiviteter som 

föreningen avser att genomföra under 2021. Större projekt kommer att genomföras med 

sponsorstöd. 

Kostnader: 

• Löpande kostnader – adm, hemsida, internet, utskick av medlemsinformation  65 000 SEK 

• Mindre utvecklingsprojekt – Hemsida etc   40 000 SEK 
 

Intäkter: 

• Medlemsavgifter 
o 25 000 SEK 

• Statsbidrag 
o 70 000 SEK 

• Sponsorer/Gåvor 
o 10 000 SEK 

 

Föreningens kassa är i dagsläget, inkluderade årets Statsbidrag, ca 167 000 SEK. 
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