Hälsans natur styrelsemöte den 19/2.
Närvarande: Anna Bengtsson, Eva-Lena Larsson, Sylvia Sehrenheim, Lillian Lavesson,
Liselotte Bergenzaun Abel.

1. Öppnande
Anna är ordförande
Liselotte är sekreterare
2. Dagordning, ok
3. Föregående protokoll, ok
4. Rapporter från styrelsemedlemmarna (med fokus på våra regionala nätverk)
Eva-Lena, 29/4 Hälsans natur väst, träff på Jordhammars växtkraft, Stenungsund.
Stockholm, planerat hälsodagar på Sätra brunn 24-25/5.
Sylvia, det finns önskemål från sjukhuset i Enköping om att anlägga trädgård.
Liselotte, stort intresse för konferensen 4/4 i Sörby, ”Naturen som stöd för hälsa”
Lillian, pågår arbete med en lokalträff i syd.
5. Årsmötet 2014
Förslag om Stockholm Älvsjö, den 22/3, kl. 13.00 i samband med trädgårdsmässan.
Förslag från valberedningen, Sven Hultman sitter kvar, nya namn är Eva Sollhäll, Karin
Lega, Liselotte vikarierar för Anna under 2014.
Anna håller på att skriva verksamhetsberättelse. Silvia håller i att ordna lokal på
hotellet eller på mässan inkl. fika. Anna gör dagordning och Silvia gör kallelse.
6. Logga
Silvia, just nu finns det inget färdigt förslag, det finns en kontakt med en firma som ska
titta på detta i nästa vecka. Viktigt att kolla upp vad vi ska betala för. Förslag eller färdig
produkt?
7. Hemsidan/Facebook, Hemsidan det finns ett förslag på ändringar som skickas ut till
styrelsen. Facebook är nu fixad. Om du inte är registrerad som adiminstratör så skicka
en mail till Liselotte.
8. Konferenser, Det finns en kontakt med SV i Göteborg, Anna-Karin Sandberg Jansson.
aks@sv.se, 031- 7071806, 0707 801814 dör är intresserad av samverkan kring en
konferens med Tema: Existensiell hälsa. Många frågor dyker upp. Ska vi dela ev.
vinst? Boka lokal och boka föreläsare. Universitetet har lokaler som fungerar. Vi kan ha
en koppling till att det blir lägre kostnad om man är medlem. Arbetsgrupp: Lillian, EvaLena och Liselotte.
9. Ekonomi, inte något nytt att rapportera. Det har inte kommit in så många medlemsavgifter för 2014. Vi kan flagga för både årsmöte och avgift på hemsidan. Eva-Lena
tar kontakt med Daniel.

10. Nyhetsbrev, ett nyhetsbrev är på gång, kanske en intervju med Lena om kortleken och
Existensiell hälsa, i bästa fall också inbjudan till årsmötet. Ta med information om
regionala konferenser. Eva Lena gör ett underlag till nyhetsbrevet.

11. Kommande möten utöver årsmötet
Styrelsemöten: Konstituerande möte den 22/3 ca kl. 15.00
Styrelsemöte den 7/5 kl. 13.00 - 15.00
Styrelsemöte den 20/8 kl. 13.00 - 15.00
Styrelsemöte den 8/10 kl. 13.00 -15.00
Konferens vecka 45.
12. Övriga frågor/förslag. Sven tycker inte vi ska fortsätta att vara med i SIS
Svensk standard Institut, som gäller vårdhund.
13. Mötet avslutas

Efter mötet pratade Anna och Liselotte om det tekniska.
Telefonmöte: Gratis att ringa på telefon 0660 303 030 och knappa in lösen: 0267.
Nyhetsbrev, efter årsmötet gör Liselotte eller någon annan underlag som Anna lägger ut.
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