Styrelsemöte i föreningen Hälsans Natur 20170206
Närvarande: Liselotte Abel, Lillian Lavesson, Eva Solhäll, Madeleine Liljegren
Frånvarande: Bosse Rosén, Moa Carlsson, Elsa Stenström
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Liselotte öppnade mötet.
Till ordförande för mötet valdes Liselotte Abel.
Till sekreterare för mötet valdes Eva Solhäll.
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
Rapporter:
VG-region: Inga möten eller andra händelser att berätta om.
Syd: Kina, Madeleine och Lillian är aktiva. Lillian vill släppa kassörsjobbet och kommer sedan att ha mer kraft till lokalföreningen.
Stockholm-Mälardalen: Helene Rolandsdotter och Eva träffades i december. Inget fast bestämt i lokalavdelningen framöver.
Årsmöte:
Styrelsen ska enligt stadgarna vara 1 ordf (1 år), 1 kassör (2 år), 1 ledamot
(2 år), 2 ledamöter, vid bildande (1 år) och 2 suppleanter (1 år).
Lillian vill släppa kassörsfunktionen, sitter kvar ett år i styrelsen. Liselotte
Abel vill avgå. Madeleine vill stanna kvar i styrelsen liksom Eva. Liselotte mailar Bosse, Moa och Elsa om hur de vill göra.
Liselotte mailar e-post-adresser till valberedningen till oss så att vi kan föreslå namn till dem.
Beslut: Vi beslutar att hålla årsmötet den 25/3. Majoriteten som kan från
styrelsen styr i vilken stad vi träffas.
Verksamhetsberättelse – Eva startar en sammanställning och hela styrelsen fyller i.
Kallelse via e-post sköter Lillian. Nyhetsbrevet från hemsidan skriver Eva
ihop o pratar Daniel. Hemsideskalender + aktuellt – Eva sköter. Fb skriver
Liselotte.
Lillian har gjort bokföringen och lämnat till Sven Hultman. Vi har drygt
48 000 i kapital inför detta år.
Budget och verksamhetsplan går vi igenom tillsammans på årsmötet.
Kontakt med valberedningen inför årsmötet sköter Liselotte. Revisor behöver tillfrågas om han vill fortsätta.
Komma ihåg avtackning av avgående styrelseledamöter.
Höstkonferens:
Konferens ett av det viktigaste vi som förening kan göra. Föreningens
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syfte är också det. Ambitionen är att konferenser ska gå jämt upp. Förra
septemberkonferensen kostade oss ca 12.500 kr. Vi pratar vidare den 21
mars.
7.
Övrigt:
Tänka kring samverkan med Green Care och Grön Arena. De har tyngdpunkten hos dem båda är människor med funktionshinder.
8.
Nytt möte den 21/3.
9.
Mötet avslutas
Anteckningar förda av
Eva Solhäll
Sekreterare, 076 771 29 00
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