Styrelsemöte onsdag 14 november 2007

Protokoll
Plats: Berggrenska gården, Gävle
Deltagare: Sven-G Hultman, Kjell Hammarling, Annika Norin
Annika Norin hälsade välkommen till Gävle och Berggrenska gården – och särskilt sin egen
butik och kurslokal!
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Ordf. Sven-G Hultman öppnade mötet.
Sekreterare: Kjell Hammarling
Dagordning godkändes
Föregående protokoll godkändes och
lades till handlingarna
Rapporter
Sven meddelade at kassan för dagen innehöll 11 266 kr. Inga skulder/fordringar
Inga nya medlemmar har tillkommit. Vi
är 133 stycken
Hänt sedan sist.
Sven visade nummer 11 av tidskriften
Fysioterapi (organ för arbetsterapeuterna)
som just kommit ut. Det innehåller 6 sidor på temat Husdjur i vård och omsorg,
inkl. en intervju med Ingeborg Höök,
samt info om Hälsans Natur, även hemsidesadress. Vidare berättade han att tidskriften Accent, organ för IOGT/NTO´s,
kommer att ha en intervju med Ingeborg..
Ingeborg och Sven-G har tillsammans
föreläst om djur i vården på en nordisk
konferens i Lund med temat Kultur för
Livet. Det har blivit stor respons och
många har velat komma på studiebesök
på Ingeborgs arbetsplats för att ta del av
verksamheten. Ingeborg har även föreläst
på SLU:s temadag i Skara om Djur och
människors hälsa.
Äldremässan i Uppsala 18/10 drog många
besökare och Hälsans Naturs monter var
välbesökt. Annika Norin, Lisbeth Pedersen, Sven-G Hultman och Margit Sjölin
riggade och bemannade.
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Annika Norin: det finns tankar på en rehabiliteringsträdgård på Wij trädgårdar.
Annika deltar i konferens 22/11 – ”Vi bor
i naturen – eller? Den urbaniserade människans behov av grönska, natur och landskap.” Arrangör: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA). Annicka Åhnberg invigningstalar.
Sven: Manimalis skall stå värd för en
internationell konferens om djur i vården
år 2010. Det är IAHAIO – International
Association of Human Animal Interaction
Organisation som är anordnare. Föreningen har hjälpt till att få hit konferensen,
genom ett rekommendationsbrev.
Kjell: EU-projektet Learning in Motion,
som har drivits av Studiefrämjandet i
Uppsala haft slutkonferens på Wik´s slott
utanför Uppsala. Projektet handlar om att
använda naturen som träningslokal för
funktionshindrade. Resultatet är en bok
med idéer för personal som arbetar med
funktionshindrade men även till föräldrar.
Styrelsemedlemmarna fick varsitt exemplar av boken.
Frågan om revisor och valberedning är
inte löst ännu. Ny förfrågan tas upp på
nästa årsmöte. Sven tar på sig uppgiften
att ringa runt och ragga nya ledamöter.
Hemsidan:
Diskussionsforum har stängts sedan vi
fått in fel intressegrupp.
Antalet besök är fortfarande högt på vår
hemsida och under oktober var det ca 15
besök/dag. Besöken ökar efter mässor och
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konferenser där vi syns. Dock är det något oklart hur statistiken ska tolkas.
Hemsidan skall vara öppen för länkar från
företag som är medlemmar i HN. Motkrav är att företaget länkar till Hälsans
Natur´s hemsida.
Styrelsen diskuterade möjligheten att styra inkommande specifika frågor till utpekade personer inom styrelsen. Detta
skulle ske genom att öppna ett antal nya
brevlådor. Frågan bordlades för framtiden.
Konferenser och mässor:
Trädgårdsmässan Älvsjö 10 -13/4. Kostnaden att ställa ut är stor och svårigheter
att bemanna en monter under så många
dagar. Vi söker möjlighet att få med ett
broschyrställ hos någon annan utställare.
Konferens i Gävle den 29 – 30/5. ”Trädgård och Hälsa”. Annika ser till att vi
syns med broschyrer.
Mai hade i mail påmint om konferenser
som kommer under 2008.
Februari 08: Psykisk hälsa. September 08:
Allt för rehabilitering, omsorg och terapi
Oktober 08: Allt för Hälsan. November
08: Läkarstämman
Vi noterade att föreningen normalt inte
har råd att delta som utställare på mässor,
och också ofta kan ha svårt med full bemanning. Däremot bör vi – som tidigare
beslutats –sprida information vid de konferenser, seminarier etc. där vi deltar.
Vi beslutade att medlemmar som skall
deltaga i konferenser/mässor ska kunna
rekvirera informationsblad om HN för att
sprida på lämpligt sätt.
En medlem i Göteborg har anmält intresse för att ordna en regional samman-

komst om HN, och ev. bilda en lokalgrupp. Sven-G har därför sänt förfrågan
till alla medlemmar om att sända in sina
postnummer, så att man skall kunna sända
riktad inbjudan till dem som bor i den regionen – eller till andra regioner, om någon annan vill ordna ett liknande möte.
10. Arvsfonden har ännu inte tagit beslut om
utbildningsprojektet Hund i vården som
vi, genom Sven-G och Ingeborg, sökt bidrag till.
11. Vi diskuterade var/när/hur nästa årsmöte
ska hållas. Beslut: Tallkrogen 8/3 med
start kl. 14. Yvonne Westerberg tillfrågas
om ett anförande. (Tillägg i efterhand av
Sven-G: Yvonne hade förhinder 8/3, varför andra alternativ diskuteras.)
12. Aktiviteter i övrigt under nästa år – Verksamhetsplan. Vi noterade att vi f.n. inte
har resurser att göra mer än det som redan
planeras: Hålla hemsidan aktuell, sprida
info vid mässor/konferenser, delta i projekt Hund i vården (om det blir av), ett
antal nyhetsbrev.
13. Nästa nyhetsbrev ska innehålla inbjudan
till årsmöte (särskilt: påminn om möjligheten att sända motioner) samt aktuell
info om bland annat regionala träffar,
möjlighet att ha info om sitt företag, inkl.
länk på hemsidan, besvara inkommande
frågor m.m.
14. ”Naturlig laddning” – grön friskvård/rekreation/turism som har drivits av
LRF skall enligt uppgift läggas i malpåse,
eller hänvisas till andra fora. Är det något
för en arbetsgrupp/nätverk inom HN?
Frågan bordlades.
15. Nästa möte blir 28 januari 2008 på Tallkrogen, Tid 14.00.
16. Ordförande avslutade mötet.

Ordf. Sven-G Hultman

Sekr. Kjell Hammarling
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