Minnesanteckningar möte styrelsen Hälsans natur 180905.
Närvarande: Lotta, Madeleine, Eva, Lillian
1. Lotta öppnade mötet. Och vi börjar med att fundera kring hur det är med Emma
eftersom hon inte har hörts av sedan första mötet efter årsmötet. Lotta sänder
meddelande på fb och messenger för att kolla om hon svarar där. Elsa har vi inte
heller hört av. Hon har tidigare vacklat i sin önskan att vara del i styrelsen och därför
undrar vi om hon ångrat att hon tackat ja till sin post.
2. Lotta valdes till ordförande för mötet.
3. Eva valdes till sekreterare för mötet.
4. Ekonomisk och medlemsrapport från Lilian: 23 medlemmar, stabil ekonomi.
5. Eva har inte fått tillbaka protokollen från det konstituerande + Årsmöte. Vi ska ta
kontakt telefonledes för att kolla var de har stoppat. Lotta behöver det för att bli
firmatecknare hos banken.
6. Laget runt om vad som skett sedan förra mötet.
Madeleine är del i kraftfullt framgångsrikt utvecklingsarbete kring vårdmiljö.
Lillian ägnar tid åt Hälsans Natur Syd tillsammans med Malin Jensen för att arrangera
en syd-träff i höst. Lillian föreläser också en del på utbildningarna på Alnarp.
Lotta arbetar i projektet på sin arbetsplats med positiv utveckling. Hon har inte fått
tag i Emma – de skulle samarbeta kring Väst-frågor och möten. Lillian tar kontakt
med Eva Sahlin för att höra om hon kan tänka sig bidra till Väst-kunskapsbank.
Stockholm-Mälardalen är just nu vilande med möten men kommer att delta via Eva
på Stockholm Urban Garden och genomföra ett panelsamtal om odling som
rekreation o rehabilitering. Eva arbetar för NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena
och föreningen stödjer arbetet.
7. Facebook-sidan – Vi beslutar att Lotta tar hand om att ändra vår sida till community
för att alla som följer sidan ska kunna lägga in intressanta händelser och artiklar.
8. Konferens – samarbeta med framtidsplattformen på SLU. Lotta har varit i kontakt
med Lena Lidfors. Hon vill gärna samarbeta med oss som förening. Vi beslutar att
tacka ja till detta och delta som medarrangör i konferensen i mars 2019.
Vi samtalar och dryftar olika viktiga samhällsaktörer:
LRF – jordbruk som gynnar hälsa
Hushållningssällskapet – ska vara affärdrivande planer i deras arbete.
Skogsvårdsstyrelsen – skogsbruk i hälsans tjänst?
Länsstyrelserna
Viktiga aktörer i området för Hälsans Natur
Lotta känner en politiker som är intresserad inom Naturhälsaområdet i Stockholm.
9. Mötet avslutas
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