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Ordförandes ord
Roligast på sistone var årsmöte och studiebesök på Haga Hälsoträdgård. Den
11/4 träffades ett 25-tal medlemmar: njöt
av den vackra miljön, åt gott och hade ett
bra årsmöte. Mer om det nedan!
Den stora nyheten sedan förra Nyhetsbrevet (december) är annars att föreningen beviljats ekonomiskt stöd från Arvsfonden för projekt Hund i vården. Första
året med 1,6 mkr, ungefär lika mycket bör
det bli de följande två åren. Utöver det
konkreta arbetet med att introducera
hunden som medhjälpare i vården, ger
projektet stora möjligheter att berätta om
föreningens verksamhet.
Nya styrelsen träffas 21/5. Är det något
du tycker vi bör ta upp? Hör av dig!
I övrigt är det trädgårdsdags. Kratta
och bränna, lägga plattor, gräva, plantera, bygga växthus. Härliga tider, strålande tider.
Sven

ter blev Sylvia v Ehrenheim och Virpi Johansson.
Protokoll från årsmötet läggs in på hemsidan så snart det är justerat.

Hund i vården
Arvsfondens beslut finns på deras hemsida:
www.arvsfonden.se, sök i Projektdatabasen. Citat därifrån: ” Målet med projektet
är att rätt tränade vårdhundsteam ska börja
användas i äldreboenden för människor
med demens och i rehabilitering för människor som haft stroke eller har andra förvärvade hjärnskador. Projektet riktar sig
till personal inom vård och omsorg med
intresse för denna metod, till hundägare
som vill utbilda sig och sin hund till vårdhundsteam och till politiker och andra beslutsfattare som vill ha information om hur
hundar kan användas inom vård och omsorg.”

Årsmötet 11/4
Vi startade med kaffe på den soliga gaveln
av det växthus där Haga Hälsoträdgård är
inrymt. Yvonne Westerberg gav en fin
visning för ena halvgruppen. Parallellt gav
Ingeborg Höök den andra hälften en presentation av projekt Hund i vården. Samt
efterlyste igångsättning av liknande storprojekt på gröna/natursidan.
Årsmötet flöt sedan fint under Karin
Byléns eminenta ordförandeskap. Till ny
styrelse omvaldes Sven-G Hultman (ordf.),
Kjell Hammarling, Mai Lundell, Annika
Norin och Lisbeth Pedersen. Nya ledamö-

Ingeborg berättar om Hund i vården
Den konkreta riggningen ser ut så här:
• Projektets ekonomi ligger helt separat
från övrig verksamhet.

• En projektledare, Björn Lidman, är anställd av föreningen på deltid för administration och layout/trycksaksproduktion.
• Ingeborg Höök arbetar på heltid med att
ge kurser och utbildningar, inkl. att producera skriftligt material.
• En styrgrupp finns bestående av mig
(Sven-G H) som ordf. samt en representant
vardera från STROKE-Riksförbundet,
Demensförbundet, Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft samt Uppsala kommuns äldrekontor. Givetvis deltar Björn och Ingeborg
i dessa möten. Ett har redan hållits, i
mycket positiv anda!
Intresset från målgrupperna är stort och
vi har avsevärt fler intresseanmälningar än
vad vi klarar av vid den första omgång
utbildningar som nyss påbörjats. De som
deltar i utbildningen är dels ett antal äldreboenden och rehabenheter, dels ca 12
vårdhundsförare.
Information om projektet läggs ut kontinuerligt på vår hemsida.

Vad händer framöver?
Vid årsmötet presenterade gamla styrelsen
sina tankar kring verksamheten under det
kommande året. Förutom Hund i vården, är
fokus på följande:
• Uppdatera och förbättra hemsidan. – Här
kan du hjälpa till! Meddela fel och brister,
tipsa om nyheter m.m.
• Sprida info om föreningen vid konferenser, seminarier, mässor etc. – Även här kan
du hjälpa till. Sprid vårt infoblad överallt
där du deltar (se nedan).
• Sända ut ett antal nyhetsbrev. – Reagera
på detta brev, tipsa om förbättringar och
vad som kan/bör tas upp!
• Aktiviteterna ovan – och andra som är
tänkbara, en del kom upp vid årsmötet –
kan bara göras om det finns någon som vill
göra dem! Eller skaffa pengar så vi kan
betala någon för att göra dem! Så är det ju i
ideella föreningar…

Hemsidan: Nytt!
Vårdalinstitutets Tematiska
rum
Föreningen fick för en tid sedan en hedrande förfrågan om att bidra till ett av Vårdalinstitutets s.k. Tematiska rum. Från
deras hemsida: ”Avsikten med de tematiska rummen är att sprida evidensbaserad
kunskap inom områden av relevans för
personal, anhöriga och andra intresserade
involverade i vård och omsorg.”
Det rum där vi medverkar i heter Kultur
i vård och omsorg. Där tar man in dels de
gröna frågorna (natur/park/trädgård), dels
djur i vården. Naturdelen produceras av
Patrik Grahn, SLU/Alnarp, medan djur i
vården produceras av oss.
Kolla in www.vardalinstutet.net. Sök på
Kulturrummet och därunder (bl.a.) Djur
och trädgård. Sajten är under utveckling,
nytt material läggs in successivt.

Länka till vår hemsida?
Du som har företag och vill stå med på vår
hemsida: Sänd länkadress, samt några
korta ord om företaget. Kolla de redan inlagda exemplen på hemsidan under Länkar/Medlemsföretag.

Nytt material läggs in successivt på hemsidan. Läs särskilt under Aktuellt – och sänd
in tips om sådant som borde finnas på
hemsidan!

Hjälp till att sprida kunskap om
föreningen!
Om du vill hjälpa till att sprida kännedom
om föreningen kan du rekvirera vårt lilla
informationsblad. Dela ut på mässor, konferenser, kurser, eller på ditt jobb/ditt företag.
Du kan också ladda ner bladet från vår
hemsida och själv kopiera! Bladet är i A4,
men fungerar bra att förminska till A5.
Ha en skön vår/sommar! Nästa Nyhetsbrev
kommer i augusti/september.
Sven-G Hultman
ordf.

