Nyhetsbrev september 2007

Läget i stort
Konferensen i slutet av mars innebar en
stor kraftansträngning – och gav ju lyckat
resultat: många deltagare (ca 280),
många nya medlemmar, vår ekonomi kom
på plus…
Därefter har aktiviteten varit låg: underhåll av hemsidan, ta hand om förfrågningar – både från medlemmar och media, samt planering för de konferenser i
höst där vi ska medverka/synas.
Alla har häcken full – inte minst undertecknad som lever ett hektiskt pensionärsliv…

Kort från styrelsemöte 19/9 07
• ”Djur i vården”-frågorna är heta. Många
notiser i media, många seminarier och
konferenser etc. Några större, konkreta
projekt eller verksamheter tycks dock
inte ha startat. Föreningen har lämnat in
en ansökan till Allmänna Arvsfonden
för ett 3-årsprojekt som syftar till att introducera ”djur-i-vården” inom ett antal
vårdenheter. Beslut i oktober.
• Däremot tycks det inte hända så mycket
på ”gröna sidan”, alltså trädgårdsterapi
etc. Det går trögt med ”grön rehab” –
med några lysande undantag. Likadant
är det med ”grön omsorg” – inget genombrott, bara långsamt och envist
segande.
• Föreningen har nu 131 medlemmar. Vi
växer långsamt, men stadigt.
• Kassan ligger på ett litet plus (ca 16 tkr)
– och vi har inga skulder.
• Vi medverkar vid ett antal seminarier/konferenser/mässor under hösten:
- Skara 25/9: Djur och människors hälsa. (Se hemsidan/Aktuellt.)
- Lund 3-5/10: Kultur för livet. (Se
hemsidan/Aktuellt.)

- Uppsala 18/10: Äldremässa.
• Vi skall undersöka möjligheterna att
medverka vid kommande konferenser:
- Stockholmsmässan 10-13 april 2008:
Nordiska Trädgårdar. Utställning? Seminarium? Föreläsning?
- Wij trädgårdar/Ockelbo-Gävle maj
2008: Ett helhetsgrepp på hälsa. (Se
hemsidan/Aktuellt.)
- Stockholmsmässan 15-16 april: Socionomdagarna.

Hemsidan
• Kolla under ”Aktuellt” lite då och då.
Där stoppar jag in nyheter: kurser, konferenser, hänt i media, nya böcker och
uppsatser m.m.
• Har DU några tips om
- Kommande konferenser/kurser/mässor
av intresse?
- Litteratur, tidskrifter…?
- Hur föreningen kan synas mer: på konferenser, i media, annat och bättre sätt?
Sänd till info@halsansnatur.se!

Revisor?
Vi behöver två revisorer till föreningen!
Vår bokföring är enkel, och omfattningen
liten. Här har du möjligheten att göra en
liten, men viktig, insats för föreningen!
Hör av dig till info@halsansnatur.se.

Hör av dig med förslag!
Har du idéer om vad föreningen bör satsa
på så hör av dig! Föreningen blir vad vi gör
den till!
Bästa hälsningar,
Sven-G Hultman
ordf

