Protokoll Årsmöte i föreningen Hälsans Natur, org.nr. 802432-0544,
20200425, webbmöte.
Närvarande: Lotta Lundmark Alfredsson, Lillian Lavesson, Madeleine Liljegren, Karin Ekstedt (tidigare Åhman), Malin Jensen, Eva Solhäll
1.
2.

Lotta öppnade mötet.
Lotta Lundmark Alfredsson valdes till ordförande för mötet.
Eva Solhäll valdes till sekreterare för mötet.
3.
Madeleine Liljegren valdes till justerare tillika rösträknare vid mötet.
4.
Dagordningen godkändes.
5.
Upprop där röstlängden fastställdes.
6.
Mötet befanns stadgeenligt utlyst.
7.
Verksamhetsberättelse för år 2019 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
8.
Kassören presenterade resultat och balansräkning för år 2019. Vi har
ett negativt resultat och vi anser samtidigt att de utgifter vi har haft är befogade och har skett i enlighet med föreningens stadgar. Resultat och balansräkning godkänns och läggs till handlingarna.
9.
Lillian presenterar Revisionsberättelsen.
10.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Vi lyfte
frågan att vi endast är styrelsemedlemmar på mötet och på ett sätt genom
det är jäviga. Enligt stadgar är vi beslutsmässiga med de deltagare som är
på mötet. Vårt beslut stöds av revisionsberättelsen.
11.
Val till ny styrelse:
11.1 Lotta Lundmark Alfredsson valdes till ordförande för föreningen för
en period av ett år.
11.2 Lillian Lavesson valdes till kassör för föreningen för en period av ett
år.
11.4 Eva Solhäll och Malin Jensen valdes till styrelseledamöter för en period av vardera två år.
11.5 Josefin Wilkins valdes till styrelsesuppleant för en period av ett år.
11.6 Madeleine Liljegren har ett år kvar i sin period som ledamot.
12.
Britt-Marie Lindfors väljs till revisor för en period av ett år. Johan
Liljegren väljs till revisorsersättare för föreningen för en period av ett år.
13.
Utifrån att vi på sittande möte inte har förslag till valberedning för
föreningen beslutar vi att sända ett mail till alla medlemmar för att fråga
Hälsans Natur
c/o Eva Solhäll
Solbergavägen 26
179 98 Färentuna

org.nr. 802432-0544
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PlusGiro: 183321-9

efter intresserade ledamöter. Eva skriver ett underlag och Lillian sänder
till vår maillista.
14.
Fastställande av medlemsavgift till 200 kr för enskilda, 10 kr för studenter och 500 kr för företag som har fler än 1 anställd. I förhållande till
detta diskuterar vi tidigare beslut att föreningen ska formas till ett aktivare
nätverk för yrkesaktiva. När vi kommit längre i arbetet för denna form tar
vi ny ställning till medlemsavgift i förhållande till föreningens verksamhet som nätverk. Vi kallar då till en extra medlemsstämma.
15.
Styrelsemedlemmar får reseersättning för en resa per år med billigast
och mest miljömässiga färdmedel. Styrelsen kan godkänna andra ekonomiska ersättningar för medlem som utför uppdrag å föreningens vägnar
med godkänt mandat från styrelsen. Kostnad och uppdrag ska ha godkänts
av styrelse innan genomförande och utlägg.
16.
Verksamhetsplan för 2020 innefattar jobba mot nätverk, kunskapssammanställning till politikerna, kunskapsresa för politiker, konferens –
både den redan planerade och kanske även den som vi talat om en kunskapsresa. Lotta är med i SLU-referensgruppens arbetsgrupp som arbetar
för hur SLU ska närma sig riksdagen. Det gör att hon har information
även om kunskapssammanställningen.
17.
Samtal om Godkännande av budget för 2020. Mötet godkänner att
vår kassa går in i löpande budget.
18.
Inga propositioner finns att ta ställning till.
19.
Inga motioner finns att ta ställning till.
20.
Karin avtackas för sitt arbete i styrelsen och får ett Vi-träd liksom
vår tidigare revisor Cina Blomberg tackas av med ett Vi-träd.
21.
Inga övriga frågor.
22.
Styrelsens nästa möte, som även blir det konstituerande mötet, beslutas till den 6 maj kl 19.00.
23.
Mötet avslutandes.

Sekreterare
Eva Solhäll

Justeras
Madeleine Liljegren
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