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OBS! I kursiv stil anges text som tillförts efter
årsmötet, som ett resultat av den diskussion
som fördes. Text som anges med normal stil är
det underlag vi hade för diskussionen.

Diskussion före årsmötet 2007-03-22
Underlag för diskussionen
1.

Föreningens stadgar, syftesparagrafen:
Föreningen skall främja och utveckla verksamheter där man använder natur- och
djurkontaktens läkande kraft. Syftet är ytterst att kontakt med djur och natur skall
vara ett självklart inslag i förebyggande, läkande och lärande verksamheter.
Detta kan ske t.ex. genom att samla och förmedla kunskap till medlemmarna och till
organisationer i omvärlden inom både privat och offentlig sektor.

2.
3.
3.
4.

Årsberättelse för 2006.
Synpunkter på framtiden från medlemmar som INTE deltar i årsmötet.
Verksamhetsidéer från styrelsen
Handlingsplan från LRF:s Framtidsverkstad i Alvesta nov 2006.

Syfte och upplägg
Syftet är öppet: Vad vill vi med föreningen, och hur ska vi arbeta, på kort och lång sikt?
Deltagarnas intresse och kunskaper avgör var diskussionen hamnar. Minnesanteckningar och
ev. gruppredovisningar föreslås lämnas till styrelsen, att beakta i arbetet under 2007.
Diskussionsfrågor
1.

Vart vill vi – vad är föreningens syfte? Vision?
Är stadgarnas syfteparagraf bra? Stämmer den beskrivning vi ger på hemsidan med vad
medlemmarna vill?

Mötet ansåg att nuvarande syftesparagraf vara bra.
2.

Arbetsformer – medel för att nå syftet?
Förslag på aktiviteter:
- Kort sikt, kampanjartat.
- Lång sikt, uthålligt.

Mötet ansåg att följande åtgärder/verksamheter ansåg ska prioriteras av styrelsen, men att
styrelsen själv måste rangordna mellan förslagen beroende på vilka personella och
ekonomiska resurser som står till buds:
a. Underhålla och utveckla hemsidan.
b. Arrangera minst en konferens/mässa per år.

c. Delta vid andra mässor/konferenser för att informera om föreningen. Detta kan ske i olika
former, t.ex:
- Föreningen deltar som egen organisation (kan vara dyrt).
- Föreningen försöker få med sitt material i annat företags monter, kanske ett av
medlemsföretagen (gratis, eller mot viss, lägre kostnad).
- Föreningen erbjuder sig att föreläsa vid, eller arrangera seminarium vid mässan.
d. Föreningen skall erbjuda de medlemmar som har företag att finnas på hemsidan med en
kort text och länk. (Anm: Detta beslutades redan vid styrelsens möte 2006-11-27: ”
Beslutades att de av föreningens medlemmar som har företag skall erbjudas möjligheten
att ansöka om att få marknadsföra sig på hemsidan. Styrelsen beslutar om ansökan ska
beviljas.”
I samband med beslut om ansökningarna skall styrelsen successivt utveckla kriterier för att
ansökningar skall beviljas. Kriterierna skall diskuteras vid nästa årsmöte och ev. då
läggas fast.
e. Söka former för att värva nya medlemmar.
Tillägg av Sven-G Hultman vid protokollskrivandet:
Mötet glömde ”de många självklara”, absolut nödvändiga basaktiviteter som måste skötas –
av någon, på något sätt – parallellt med aktiviteterna ovan. Exempel: registrera och ta hand
om nya medlemmar, sköta ekonomin, sända ut nyhetsbrev, besvara förfrågningar från
medlemmar, media och andra m.fl.
Ett antal andra verksamheter nämndes, med lägre prioritet:
a. Göra uttalanden i frågor av vikt för föreningen.
b. Lobba för föreningens frågor.
c. Samordna grupper inom föreningen med liknande intressen.
d. Stimulera regionala nätverk inom föreningen.
3.

Vem ska göra det? Förslag till årsmötet.
Vem vill sitta i styrelsen?
Vem vill medverka i arbetsgrupp kring …?

Styrelsen får försöka lösa detta – leta engagerade bland medlemmarna, eller om ekonomin
tillåter, köpa tjänster.
4.

Var får vi tag på pengar?
Hur värvar vi medlemmar? En förutsättning för föreningen, inte bara ekonomiskt!
Hur får vi sponsorer, donatorer…?

Styrelsen…
5.

Har vi en ändamålsenlig associationsform för syftet?

Ja, i vart fall tills vidare.
Kan vi organisera oss på annat sätt än i en ideell förening? Ekonomisk förening, bolag av
något slag, annat?
Nej, inte nu i vart fall.
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