Hälsans Natur
Styrelsemöte 2007-06-11
Protokoll

Org.nr. 802432-0544

Plats
Villa Harmoni, Älvkarleby
Tid
kl. 14.00 – 17.00
Närvarande Sven-G Hultman, Ingeborg Höök, Annika Norin, Mai Lundell, Lisbeth
Pedersen och Helena Edman (på distans via telefonkonferens).
Ej närvarande: Kjell Hammarling
1. Mötets öppnande
Ordförande välkomnade alla och öppnade mötet.
2. Val av sekreterare
Till mötessekreterare valdes Mai Lundell.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter Helenas önskan om att få med frågan om medlemsnytta
under punkt 7.
4. Föregående protokoll
Föreg. protokoll lades till handlingarna u.a.
5. Rapporter
Konferensen kring natur och hälsa som tidigare planerats att äga rum i Wij har flyttats fram
men avsikten är att vi på något sätt kan vara delaktiga i arrangemanget då. Annika och Lisbet
bevakar frågan.
Manimalis planerar att arrangera IAHAIO:s ( International Association of Human-Animal
Interaction Organizations) världskonferens i Sverige 2010.
Ingeborg har haft många föredrag runt om Sverige om djur i vården. 40 tal personer har
anmält intresse för kurser och föredrag. Hon berättar att Uppsala kommer att anställa en hund
med förare till demensvården.
Helena berättar att intresset för att starta verksamheter med natur i fokus är stort men
upphandlingsprocesserna idag är besvärliga för små leverantörer. Många som vill starta vet ej
heller hur de skall göra.
Politiker och ministrar Maria Larsson och Eskil Andersson bör hållas informerade om vår
verksamhetsområde om planerade aktiviteter och vår hemsida.
Ekonomin enligt Sven-G i sin ordning. Saldot efter konferensen och uttag för administrativa
kostnader enl tidigare beslut fortfarande positiv. 12!332 kr. Bilaga.
Antalet medlemmar nu 123. Bilaga.
6. Revisor
Frågan om vem som är föreningens revisor fortfarande olöst. Valberedning bör utses som
kan ta sig an frågan. Fram till det har vi en möjlighet att köpa in tjänsten.
7. Hemsidan
Helena vill lyfta frågan om medlemsnyttan. Vad vill medlemmarna få ut av medlemskapet?
Hon menar att det saknas mötesplatser vilket konferensen tydligt visade - behovet av att
träffas och utbyta erfarenheter inom området är stort. Hemsidan skulle kunna fungera som en
portal men administrationen är en alltför krävande uppgift för en förening med varken
ekonomiska eller personella resurser för administrationen. Helena föreslår att vi undersöker
om Retriewer eller någon motsvarande tjänst kan inhandlas för att förbättra vår bevakning av
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ämnesområdet. Vi avvaktar med detta tills vi får bättre kassa men vi bör undersöka vad det
skulle innebära? Vem tar sig an detta?
8. Konferenser och mässor
Ingeborg talar / deltar vid konferensen om Djur och människors hälsa i Skara i sept 07.
Arrangör: SLU
Egen konferens 2008?
Beslöts att samarbeta med planeringen vid Wij och högskolan i första hand istället för att
ordna egen konferens. Wij ordnar en tvådagars konferens i maj 08 tills med högskolan i
Gävle. Lisbet tar kontakt med högskolan kring vårt deltagande i arrangemanget.
SLU bl.a. med forskn.direktören Birgitta Rapp i SLL arrangerar 3-dagars konferens på temat
Kultur för livet i Lund, 3-5. okt 07.
Sven-G framförde inbjudan till äldremässan 19.10 i Uppsala där de äldres vardag skulle
avhandlas ur olika perspektiv. Beslöt att vi deltar på mässan med en monter – tema natur och
äldre. Lisbet och Annika tar fram en attraktiv, levande monter och Mai försöker skapa ett
bildspel som speglar naturens positiva effekter för äldre. Sven-G deltar på planeringsmötet
tidigare i sept.
9. Projektet Hund i vården.
Sven – G och Ingeborg har formulerat en projektansökan till Allmänna Arvsfonden. Projektet
handlar om att utbilda vårdpersonalen i hur de kan använda djur i vården. De önskar använda
föreningen som avsändare till ansökan till arvsfonden.
Frågan om föreningens funktion aktualiserades. Mai är tveksam till att blanda in föreningen i
projektansökan som är så pass omfattande både ekonomiskt och arbetsmässigt för två av
styrelseledamöterna. Övriga ledamöter bedömer det som positivt att föreningen ansöker om
medel till projektet vilket då kommer att ske.
Bilaga.
11. Kommande möten
Styrelsemöten planerades till 19.9. nära Uppsala och 14.11. nära Gävle.
12. Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutad och tackade Lisbet och Annika för fint arrangemang.
Vid pennan
Mai Lundell

