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Verksamhetsplan, 2014
Ändamål
Föreningens syfte enligt stadgarnas § 2:
Föreningen skall främja och utveckla verksamheter där man använder natur- och 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.
Styrelse och regionala nätverk
Styrelsen kommer företrädesvis att ha telefonmöten pga ledamöternas geografiska spridning
över landet. En stor del av arbetet kommer att ske i regionala nätverk och arbetsgrupper. Tre
ordinarie styrelsemöten, förutom årsmöte och konstituerande möte, är planerade under året.
Fler möten och sammankomster läggs till vid behov.
De regioner som hittills har startat upp lokala nätverk är:
Hälsans Natur Väst, som planerar föreläsningsdag i april och ytterligare en träff med föreläsning i höst.
Hälsans Natur Stockholm/Mälardalen, som planerar hälsodagar i maj.
Hälsans Natur Syd, som har satt datum för 2 träffar för sina medlemmar under våren. Där ska
mål och syfte för lokala nätverket diskuteras och beslutas.
Uppland och Gävle har startat diskussioner om lokala nätverk.
Verksamhet
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. Som ett led i det arbetet följer planerade aktiviteter och konferenser under 2014.
Konferenser
I enlighet med föreningens syfte har styrelsen och regionala nätverken ambitionen att genomföra flera konferenser och temaevenemang under året. De som i skrivande stund är beslutat:
-

Hälsodagar med workshops, 24-25/5, Sätra Brunn, Hälsans Natur
Stockholm/Mälardalen; Naturen som läkande plats

-

Konferens i Göteborg om Existentiell Hälsa är under planering till v
45, arbetsgrupp: Lillian Lavesson, Eva-Lena Larsson, Liselotte Abel, tema; Existentiell Hälsa

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev till medlemmarna kommer att fortsätta att sändas ut. Styrelsen tar gärna emot information och tips från medlemmarna till nyhetsbreven!
Hemsida
Förnyelsearbete med hemsidan pågår och kommer att fortsätta under året. Eva-Lena Larsson
är kontaktperson till Daniel som är vår tekniska konsult i frågan. Arbetets kostnad är i överensstämmelse med föreningens budget.
Facebook
Facebooksida har startats och hålls levande under året.
Logga
Loggan behöver förändras. En av anledningarna är att ”Hund i vården” har knoppats av från
Hälsans Natur. Därmed kan nuvarande logga kännas missvisande. Arbetet fortsätter. Sylvia
von Ehrenheim är kontaktperson.
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