Styrelsemöte 2007-02-26

Protokoll
Plats: Tallkrogens kurs och rekreationsgård
Närvarande: Sven-G Hultman, Kjell Hammarling, Lisbeth Pedersen, Annika Norin och
adjungerad Mai Lundell.
Mötets öppnande
Kjell Hammarling hälsade välkommen
Ordförande Sven-G Hultman öppnade mötet.
Val av mötesfunktionärer
Sven-G Hultman, ordförande
Annika Norin, sekreterare

Dagordning
Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Vi förtydligade att företag som
vill ha ”reklamplats”/synas på föreningens hemsida måste vara medlemmar. Företaget får
ansöka om plats och ärendet tas upp på nästkommande styrelsemöte.
Ekonomi
Bokslut 2006. Sven redovisade genom bilaga 5a föreningens ekonomi/ underskott. Med ökat
medlemsantal, sponsring och aktiviteter kan det ekonomiska läget vändas under 2007.
Lägesrapport per 070219. Genom bilaga 5b redovisades nuläget. Medlemsantalet är ca. 75 st.
Sven sänder medlemsförteckning till styrelsens ledamöter. Efter konferensen i mars ser
ekonomin ut att vara på plus. Sven skulle fråga föreläsarna en andra gång om ersättning för
föredrag och resor.
Styrelsen beslutade att ersättning för kontorskostnader skulle utgå till ordförande Sven-G
Hultman. 1000 kronor i månaden from. april 2006.
Årsmöte
Årsberättelsen undertecknades av styrelsen.
Bokslutet samt Revisionen klara inför årsmötet.
Kjell berättade att ett tiotal medlemmar ville ha övernattning och middag i samband med
årsmötet.
Vid genomgången av programmet beslutades att tidigarelägga årsmötet, för att få kvällen fri
till förberedelser i Uppsala. Kjell stannar som värd till gästerna.

Diskussionsfrågorna till årsmötet var förberedda av Sven. De är viktiga inför verksamhetsplan
2007. Vi enades om att syftet med Hälsans Natur är viktigt att lyfta fram i kommande
diskussioner.
Dagordningen för årsmötet, den formella delen, förbereddes och diskuterades.
Beslutade att ändra medlemsåret från 1/10- 30/9 till kalenderår. Avgiften för företag skulle
differentieras( bilaga 6h) och regleras efter hur många anställda/medlemmar som
företaget/föreningen har. Styrelsen antog Svens förslag, att föreläggas årsmötet. Vi funderade
om medlemsavgiften är avdragsgill? Kollas upp!- av allmänt intresse.
Mai föreslås till ordförande på årsmötet.
Sven förbereder de valbara platserna i styrelsen. LRF är intresserad av en plats.
Besöken på föreningens hemsida ökar! Sven visade statistik.
Arbetsuppgifterna inför konferensen den 23/3 fördelades i styrelsen:
Sven:

RollUps, info-material*, ljus och ljud mm, Öppna konferensen och presentera
talarna, boka lunch till styrelse och föredragshållare. Granar och björkar som
dekor.
Kjell:
Fotodokumentation .
Mai:
Planera för utställarna samt anvisa plats. Kontakt med pressen. Namnskyltar till
funktionärerna. Dekoration med vepor e.dyl.
Annika:
Köpa frukt. Buketter till föreläsarna. Björkdekorationer.
Lisbeth:
Tillsammans med Annika ta emot deltagarna på morgonen
Alla utom Kjell åker in på kvällen 22/3 och riggar!
*Styrelsen enades om att Infomappen = sammanhäftade A4 skulle innehålla:
Program, deltagarförteckning, HN:s informationsblad, inbetalningskort, karta över lunchställen och lista över
utställare.

Övriga frågor
Alla i styrelsen uttryckte sin tacksamhet över Svens arbete med Hälsans Natur!
Kommande styrmöten
Beslutas på årsmötet.
Mötet avslutades.

_______________________________
Ordförande Sven G Hultman

________________________________
Sekreterare Annika Norin

