Nyhetsbrev Januari 2009

Gott Nytt År, med ny årsavgift!
Ett gott nytt år tillönskas alla medlemmar!
Och så hoppas vi väl alla på ännu ett gott
år även för vår förening.
En förutsättning är att Du betalar din medlemsavgift! Den bekostar hemsida, infomaterial, deltagande i mässor, konferenser etc.
Avgiften är 200 kr för enskilda och företag/organisationer med högst en anställd.
Övriga: se hemsidan. Betala till föreningens giro 18 33 21-9.

dagar och tider du kan ta ett pass i montern. Vi försöker vara två under varje pass.
Sänd ett mail till info@halsansnatur.se!

Träff med nätverket Hälsans
Natur/Väst
Vill du träffa likasinnade och göra ett intressant studiebesök? Skriv till
lundbergagneta@hotmail.com så får du
inbjudan. Nästa träff är i mars-april.

Projekt Hund i vården
Första året med vårt stora projekt går mot
sitt slut. Projektplanens mål har uppfyllts,
med råge och ansökan för år 2 är inlämnad
till Arvsfonden. Besked får vi i början av
februari. Läs om projektet på vår hemsida.

Kallelse till Årsmöte fredag 27
mars – under Trädgårdsmässan. Boka in årsmötet, och
hjälp till i vår monter!
Föreningens årsmöte hålls 27 mars kl 0912 under Trädgårdsmässan i Älvsjö vilken
pågår 26-29 mars. Passa på att delta i årsmötet samtidigt som du besöker mässan!
Anmäl dig till info@halsansnatur.se så får
du mer info två veckor i förväg.
Vi har fått en gratis monter på mässan där
vi ska berätta om föreningen. Dessutom
ska fyra av styrelsens ledamöter hålla föredrag under mässan.
Kul – men det kräver att vi kan bemanna montern hela tiden. Alltså: Skriv till
info@halsansnatur.se och berätta vilka

Folkhälso- och äldreminister Maria Larsson fick en
visning av Hund i vården när hon besökte ett äldreboende i Uppsala.

Rehab med naturens hjälp.
Konferens 4 februari, Sthlm
Under konferensen "Helt naturligt!" skildrar några av de främsta experterna läget
vad gäller ”rehabilitering med naturens
hjälp”. Exempel på ämnen som tas upp:
Hälsofrämjande design. Praktiska erfaren-

heter av grön rehab. Kvalitetssäkring och
evidensbasering. Samhällsåtgärder som
kan främja verksamheten. Ett fåtal platser
finns kvar – anmäl omgående! Program
m.m: se vår hemsida.

Kolla Aktuellt på hemsidan
Om jag får säga det själv (som jag gör just
nu…) så är vår hemsida i regel mycket
Aktuell. Det lönar sig att gå in där regelbundet och kolla vad som hänt, och vad
som kommer att hända.
• Under Kurser och konferenser hittar du
aktuell info om konferenser, seminarier
och kurser.
• Under Nytt i media finns färska artiklar
om våra frågor.
• De senaste böckerna, uppsatserna etc.
finner du under Ny litteratur.
• De löpande texterna om ”Fokus på det
gröna” och ”Fokus på sällskapsdjur” uppdateras löpande.
OM du hittar en Nyhet som inte finns på
hemsidan – men som borde finnas där –
kan du själv lägga in den. Gör så här: Un-

Hälsningar
Sven-G Hultman, kapten

der Aktuellt hittar du ”Sänd notis till Aktuellt”. Klicka där, och följ anvisningarna.
Lätt som en plätt!
Jag emotser en ström av intressanta notiser! Då kan hemsidan hållas ännu mer
intressant och aktuell.

Länka till vår hemsida?
Du som har företag och vill stå med på vår
hemsida: Sänd ett mail till
info@halsansnatur.se, med länkadress,
samt några korta ord om företaget. Kolla
de som redan lagt in sina företag under
Länkar/Medlemsföretag.

Kandidera till styrelsen
Valberedningen vill ha dina förslag till
styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Du får förstås även föreslå dig själv.
Var med och utveckla Sveriges enda
ideella förening som främjar ”natur- och
djurkontaktens hälsonytta, särskilt inom
vård, skola och omsorg”. Sänd dina förslag
per mail till ingeborg@halsansnatur.se!

