Protokoll webbaserat årsmöte föreningen Hälsans Natur, org nr 802432-0544 2019-04-14
Närvarande: Lotta Lundmark, Madeleine Liljegren, Elsa Stenström, Malin Jensen, Karin
Åhman, Josefin Wilkins
1. Föreningens ordförande Lotta Lundmark förklarar mötet öppnat
2. Presentationsrunda - alla deltagare får presentera sig själva i korthet.
3. Mötet väljer Lotta Lundmark till mötesordförande
4. Mötet väljer Elsa Stenström till mötessekreterare
5. Till justerare och rösträknare väljs Karin Åhman
6. Mötet godkänner årsmötets dagordning
7. Upprop och fastställande av röstlängd
8. Mötet finner mötet utlyst enligt stadgarna
9. Lotta presenterar verksamhetsberättelsen för 2019 och mötet godkänner den.

10. Lillian presenterar årets bokslut och mötet godkänner den.
11. Lillian presenterar revisionsberättelsen 2018, vilken godkänns av mötet.
12. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018
13. Val av styrelse för 2019
a. Lotta Lundmark väljs till ordförande ytterligare ett år.
b. Det bekräftas att Lillian Lavesson, som är vald på två år som kassör, fortsätter
ett år till.
c. Det bekräftas att Eva Solhäll, som är vald på två år som sekreterare, fortsätter
ett år till.
d. Malin Jensen väljs till styrelseledamot på ett år.
e. Madeleine Liljegren väljs som styrelseledamot på 2 år.
f. Josefin Wilkins väljs som styrelsesuppleant på ett år.
g. Karin Åhman väljs som styrelsesuppleant på ett år.
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h. Cina Blomberg och Sibylla Lönnback väljs som revisor respektive
revisorsersättare på ett år.
i. Mötet beslutar att styrelsen agerar valberedning inför årsmötet

14. Fastställande av Medlemsavgift, 200 kr för enskilda, 10 kr för studenter och 500 kr för
företag som har fler än 1 anställd.
15. Ekonomiska ersättningar/reseersättningar för styrelseledamöter i föreningen. Mötet
beslutar att styrelseledamöterna ska få ersatt en resa om året och att denna resa med
fördel görs med tåg.
16. Samtal om och Godkännande av verksamhetsplan för 2019. Det beslutas att
verksamhetsplanen kommer utvecklas vidare under det konstituerande årsmötet, men
följande förslag kommer fram:
• Förslag kring att arbeta mer med webb-baserade utbildningar/föreläsningar. Många i
föreningen har bra kontaktnät och mycket egen kunskap som går att dela med
varandra.
• Mål att ha fler lokalträffar ute i landet
• Föreningen kan göra någon typ av skrivelse till politiker kring naturens inverkan på
hälsan.
• Synas där människorna är, till exempel på mässor.
• Tänka brett i vårt nätverk kring vad vi behöver lära oss, som till exempel kunskap om
upphandlingar.
• Identifiera en punkt i de olika regionerna där vi kan vara/synas för politikerna.
17. Samtal om Godkännande av budget för 2019. Ingen specifik budget läggs.
18. Behandling av propositioner. Inga propositioner har inkommit

19. Behandling av motioner. Inga motioner har inkommit
20. Övriga frågor. Inga övriga frågor
21. Avtackning av avgående styrelse, revisor och valberedning. Mötet tackar av Elsa
Stenström som avgår i styrelsearbetet
22. Lotta förklarar mötet avslutat.
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