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H äls a n s N atur
Årsmöte 2008-04-11
Protokoll

Plats
Haga Hälsoträdgård, Hagaparken i Solna
Tid
kl. 11.00 ! 12.30
Närvarande Lena Benjegård, Annika Astorsson, Anna Banach, Kjell Hammarling, SvenG Hultman, Ingeborg Höök, Yvonne Benner, Mai Lundell, Lisbeth
Pedersen, Karin Bylén, Sylvia v Ehrenheim, Annika Grome Aschberg, Inger
Gustafsson, Virpi Johansson, Gunnel Kullander, Kristin-Sophie Mellsjö,
Åsa Nord, Margit Sjölin, Yvonne Westerberg, Eva-Lena Wigge, AnnChristin Wiklund Gustafsson, Christina Östlund, Maria Westerfors
Årsmötet föregicks av en parallell presentation av Haga Hälsoträdgård av Yvonne
Westerberg och"#$"%&#'#$()(*+$"),"%&+-#.(#("/01$2"*",3&2#$/"av Ingeborg Höök.
§ 1 Öppnande
Sven-G Hultman, föreningens ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning
Årsstämman beslöt godkänna dagordningen.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för årsstämman valdes Karin Bylén, till mötessekreterare valdes Mai
Lundell.
§ 4 Val av rösträknare och justeringspersoner
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Margit Sjölin och Eva-Lena Wigge.
§ 5 Upprop/röstlängd
Samtliga närvarande befanns vara röstberättigade. Enligt närvarolistan 23 personer.
(Bilaga 1)
§ 6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Årsstämman fann att mötet utlysts enligt stadgarna.
§ 7 Styrelsens årsberättelse 2007
Årsberättelsen hade sänts ut med handlingarna men Sven-G Hultman berättade i korta drag
om de viktigaste händelserna under året 2007 och historian bakom föreningens uppkomst.
Årsstämman beslutade att lägga årsberättelsen till handlingarna.
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§ 8 Resultat - och balansräkning.
Resultat- och balansräkning presenterades (bilaga 2). Årets resultat var ca + 55 000.
Årsstämman beslutade att lägga resultat- och balansräkning till handlingarna.
§ 9 Revisorernas berättelse
Sven-G Hultman läste upp revisionsberättelsen upprättad av Björn Lidman.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkande att bevilja styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 11 Val av ordförande ( 1 år )
Mötet beslutade att till ordförande på ett år omvälja Sven-G Hultman.
§ 12 Val av styrelseledamoter ( 1 år)
Årsstämman beslutade att till styrelseledamot på 1 år välja Annika Norin och Lisbet
Pedersen.
§ 13 Val av två suppleanter ( 1 år )
Årsstämman beslutade att till suppleanter på 1 år välja Virpi Johansson och Sylvia von
Ehrenheim.
§ 14 Val av revisor
Årsstämman beslutade att till revisor välja Karin Bylén.
§ 15 Val av valberedning
Årsstämman beslutade att till valberedning välja Ingeborg Höök, sammankallande, och
Margit Sjölin samt Åsa Nord.
§ 16 Motioner till årsstämman
Inga motioner har kommit till årsstämman.
§ 17 Fastställande av årsavgift för 2009
Årsstämman beslutade att ha samma årsavgift som tidigare.
§ 18 Verksamhetsplan för 2008
Sven-G Hultman informerade om planerade aktiviteter. Förening driver projektet Hund i
vården under kommande tre åren helt separat från föreningens ekonomi och administration.
Ett mål är att på Manimalis internationella konferens 2010 presentera en studie av projektet
där Ingeborg Höök är involverad på heltid förutom en projektledare på deltid. Mest arbetar
föreningen genom hemsidan för att sprida information och kännedom om aktuella frågor.
Den 8 maj kommer ett antal medlemmar i Götalands region sammankalla till ett möte för
att träffas och diskutera gemensamma frågor och för att ev bilda ett eget nätverk.
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Vårdalininstitutet har kontaktat föreningen för att få hjälp med att informera om kulturens,
hortikulturens och djurens betydelse inom omsorgen och vården inom ramen av s.k.
temarum. Ingeborg Höök skriver om djurkontakter. Om trädgårdar och grön rehab skriver
Patrik Grahn, SLU Alnarp.
Någon form av diplomeringsutbildning vore önskvärt även på den gröna sidan och
intresserade ombeds höra av sig till föreningens styrelse.
Föreningen fortsätter att informera medlemmar via hemsidan och nyhetsbladen.
§ 19 Budget 2008
Det finns ingen detaljerat budget att presentera för året.
§ 20 Diskussion
Medlemmar diskuterade de problem som Försäkringskassans ändrade organisation och
riksdagens nya direktiv har medfört inom hela rehab-världen. Många mindre företag har
gått i konkurs.
Det pågår arbete för att ta fram nya diagnosregler och ansvarsfördelning. Det läggs
förmodligen allt större krav på arbetsgivare att ta ansvar och även bekosta för dessa frågor.
Yvonne Westerberg berättade att Haga Hälsoträdgård, Göteborgs botaniska trädgård och
Alnarp skall ingå i ett forskningsprojekt för att ev kunna hitta kriterier för framtida
certifiering. Hon föreslog också att föreningen utser en referensgrupp med sakkunniga
personer som kan bistå föreningen i olika sakfrågor och skapa större legitimitet för
föreningens aktiviteter. Yvonne önskar också uppdaterad kunskap om aktuell forskning och
bättre samarbete med de institutioner som företräder specialistkunskaper. Kanske dags för
en ny medlemsdrive?
§ 21 Avslutning
Ordförande för årsstämman förklarade mötet avslutat och tackade alla för delaktighet.
Ordförande

Sekreterare

Karin Bylén

Mai Lundell

Justeringspersoner:
Margit Sjölin

Eva-Lena Wigge

Föreningen framför ett varmt tack till Yvonne Westerberg och Haga Hälsoträdgård som
arrangerat detta minnesvärda besök i hälsoträdgården och också ordnat en fantastisk
lunchbuffé till alla oss deltagare.

