Söndag 23 april, 2016
Minnesanteckningar från samtal efter årsmöte gällande Konferens/Medlemsmöte 2016
Närvarande: Bosse, Liselott, Barbro, Lillian, Moa
- Konferens/medlemsmöte 2016
De första tankarna kring konferens/medlemsmöte börjar diskuteras efter årsmötet 2016. Val av
tema, möjliga samarbetspartners och kontakter samt plats och lokal tas upp.
Liselott tar upp förslag på konferens med Naturskyddsföreningen (NSF) eller med projekt inom
NSF. Samtalet fortsätter vidare och förslag på konferens som berör områdena friskvård,
förebyggande vård, hälsa i natur. Möjliga för samarbeten är även Svensk turist förening och
Friluftsfrämjandet. Bosse kom även med förslag om innehåll och Vuxenskolan, Peter Vibom och
flow learning kan vara intressant att ha med samt Tillivsverket, Lidingö. Även tidigare "Bromma
dialogen” kom som förslag till kontakt.
Diskussion fortsatte från tema och innehåll till praktiska detaljer. Möjlig plats är t ex Judarnskogen,
Åkeshovs slott. Men även möjliga platser såsom Bergianska,Skogsträdgården Sthlms universitet,
Naturgeografen Norra Djurgården. Lokalen behöver vara möjlig att ta emot minst 100 pers. Förslag
till konferensdatum är en dag i september. Inbjudan till konferensen förslagsvis innan sommaren. Vi
diskuterade även veckodag för konferens, lördag till fördel då majoriteten är lediga, vardag då vi
vill rikta oss till yrkesverksamma och en vardag signalerar att det är jobbrelaterad konferens.
Ett andra tema som tas upp är skogsträdgårdar och agroforestry/trädjordbruk. Barbro tar upp
möjlighet till att samarbeta med intresseorganisation inom agroforestry. Barbro var på en konferens
i höstas och kom där i kontakt med Johanna Björklund som arbetar på Örebro Universitet.
Ett tredje förslag på tema var även att binda Hälsans Natur till socialt företagande. Konferens med
tema Agriforest och odling sågs som intressant men i slutet av diskussionen sågs detta tema som
möjligen mer aktuellt till våren 2017. Det tema som diskuterades att arbeta vidare på var det
gällande natur, rörelse, friskvård och förebyggande.
Bosse ska titta närmare på möjlig plats/lokal för konferens.
Det bestämdes att ett telefonmöte är av behov snarast för att komma vidare med tema,
samarbetspartner, innehåll, datum för konferens, lokal samt inbjudan.

