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Årsberättelse 2013
Styrelsen lämnar härmed följande redovisning för räkenskapsåret 2013.
Ändamål
Föreningens syfte enligt stadgarnas § 2:
Föreningen skall främja och utveckla
verksamheter där man använder naturoch djurkontaktens läkande kraft. Syftet
är ytterst att kontakt med djur och natur skall vara ett självklart inslag i förebyggande, läkande och lärande verksamheter.
Stadgarna anger vidare att detta kan ske
t.ex. genom att samla och förmedla
kunskap till medlemmarna och till organisationer i omvärlden.
Årsmöte
Årsmötet hölls den 20 april kl 10-12 i
Alnarps rehabiliteringsträdgård. 7 personer deltog.
Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning sedan årsmötet:
Anna Bengtsson, ordförande
Lena Bergqvist, sekreterare
Lillian Lavesson, kassör
Eva-Lena Larsson, ledamot 1
Sylvia von Ehrenheim, ledamot 2
Liselotte Abel, suppl.
Margareta Håkansson, suppl.
Styrelsen har haft 5 sammanträden under
kalenderåret 2013.

Medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 100 medlemmar (2012:73). Ett fyrtiotal av dem är
nytillkomna medlemmar i samband med vår
konferens i oktober.
Verksamhet
Hemsida
Hemsidan har uppdaterats med nyheter med
jämna mellanrum. Styrelsen diskuterar att
göra om hemsidan under 2014. Medeltal
per månad 2013 (2012) har varit 700 (1699)
besökare. (Siffrorna är osäkra pga tekniska
problem.)
Nyhetsbrev
3 nyhetsbrev har sänts till medlemmarna.
Övrigt
•
Den 18 oktober höll
Hälsans Natur i konferensen "Naturunderstödd rehabilitering", ett samarbete
med Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU på Alnarp. 117 personer kom på konferensen.
•
Hälsans Natur fick
pris för projektet Hund i vården. Arvsfondsdelegationen utsåg Hund i Vården
Ersättare
till årets Guldkorn
i kategorin projekt av
och med personer med funktionsnedsättning. I projektet Hund i Vården har man
tagit tillvara på den erfarenhet och

•

•

•
•

forskning som finns om sällskapsdjurens
positiva hälsoeffekter för människan.
Förutom äran får föreningen 50.000 kr
att användas för att samla in och sprida
erfarenheterna från projektet.
I juni beslutade
Swedish Standards Institute (SIS) godkänna en standard för utbildning av
vårdhundsteam (SS 87600000:29013).
Standarden bygger på erfarenheterna
från projekt Hund i vården. Det är världens första inom ramen för det internationella standardiseringssystemet.
Styrelsen har pågående diskussioner om framtida projekt
på den ”gröna sidan”, (liknande hund i
vården). Förhoppningen är att föreningen
under 2015 kan göra en större satsning
omkring detta.
Styrelsen inledde
planeringen av konferenser med genomförande under 2014.
Lokalenheten Hälsans Natur/Väst har haft två samman-

komster med studiebesök respektive föreläsning.
•
Lokalenheten Hälsans Natur Stockholm Mälardalen har
haft två sammankomster och har beslutat
hålla Hälsans Natur dagar på Sätra
Brunn i maj.
•
Lokalenhet för Hälsans Natur/ Syd planerar två sammankomster i vår.
Ekonomi
Föreningens intäkter var 95 946:10 och
kostnader på 43 588,50 vilket innebar ett
överskott på 52 357,60. En stor intäktskälla
blev konferensen som gav ett överskott på
ca 43 000 kr. Överskottet för år 2012 var
12 181:69.
Styrelsen föreslår årsstämman besluta
att årets resultat, kronor 46 442,70 balanseras i ny räkning.
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