Hälsans Natur
Styrelsemöte 2007-09-19
Protokoll

Org.nr. 802432-0544

Plats
Nåstuna, Vänge.
Tid
kl. 14.00 – 17.00
Närvarande Sven-G Hultman, Ingeborg Höök, Annika Norin, Mai Lundell, Lisbeth
Pedersen och Helena Edman (via telefon).
1. Mötets öppnande
Ordförande välkomnade alla och öppnade mötet.
2. Val av sekreterare
Till mötessekreterare valdes Lisbeth Pedersen.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Föreg. protokoll lades till handlingarna
5. Rapporter
a. Ekonomin enligt Sven-G i sin ordning. Saldot 16!201:98, inga skulder/fodringar.
b. Antalet medlemmar nu 131.
c. Runda: Inga direkta nyheter.
6. Revisor
Frågan om vem som är föreningens revisor fortfarande olöst. Vi försöker leta bland våra
medlemmar.
7. Valberedning
Frågan fortfarande olöst.
8. Hemsidan
a. Sven redovisade tabeller och diagram över besöksutvecklingen. Från lanseringen och i
samband med konferensen i mars var besökandet högt. Sedan har det sjunkit kraftigt.
Statistiken är dock svårläst och osäker.
b. Medlemsföretag på hemsidan diskuterades. Vi står kvar vid tidigare beslut.
c. Sven fortsätter att utveckla.
8. Konferenser och mässor
a. 13-14/9 Stockholm : Hälsofrämjande i praktiken – Endast de som arrangerar konferensen
får ställa ut – alltså inte vi.
b. 25/9 Skara: Ingeborg talar och deltar vid konferensen om Djur och människors hälsa
Sven-G deltar också.
c. 3-5/10 Lund: Kultur för livet. Ingeborg och Sven deltar och håller ett seminarium.
d. 18/10 Uppsala: Äldremässa.Sven, Annika, Mai Lisbeth och Margit Sjölin deltar med en
utställning om HN.
e. Trädgårdsmässan 08. Annica undersöker till nästa möte om HN kan vi vara med på ett
hörn av den monter som Wij trädgårdar har. Sven kollar möjligheten att hålla seminarium.
9. Projektet Hund i vården.
Sven-G och Ingeborg väntar på besked.
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10. Aktiviter i övrigt i höst/vinter.
a. Nyhetsbrev till medlemmar . Sven-G ser över möjligheten att skicka nyhetsbrev 2- 4 ggr/år.
b. Lisbeth har fortsatt kontakt med Högskolan Gävle om eventuell medverkan på konferens
maj 2008.
c. Helena tog upp frågan nationellt paraply. Hon talade om att en rapport skall sammanställas.
11. Kommande möten
Styrelsemöte planerades till 14/11. kl.14 00 Berggrenska gården , Gävle.
12. Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutad och tackade för visat intresse.

Lisbeth Pedersen
Sekreterare

Sven-G Hultman
Ordförande

