Protokoll möte styrelsens Hälsans natur 170820 kl 18.00-20.00
Närvarande: Lotta, Sibylla, Madeleine, Elsa, Moa, Lillian, Eva
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
Lotta
3. Val av sekreterare för mötet
Eva
4. Ekonomisk och medlemsrapport från Lilian
21 medlemmar och 49 000 i kassan
5. Syftet med föreningen att fungera som ett nätverk för frågor kring natur och
hälsa.
- Kan Linkedin vara ett alternativ? I så fall vem ska kunna ansluta sig? Att det har
mer yrkesnätverksprofil kan göra att vi når ut mer med våra frågor. Hur stor är
egentligen skillnaden – facebook, Instagram, Snapchat, Linkedin?
Beslut: vi bestämmer att Madeleine och hennes man gör ett förslag till
Linkedinprofil för oss som organisation.
- natureandhealth.ku.dk – utgår från Köpenhamns universitet - en dansk/nordisk
organisation för frågor kring natur och hälsa. Sponsrade av forskningsrådet.
Kontaktperson för Sverige är Patrik Grahn annars händer ingenting. Ska vi vara
en del i detta? Lillian pratar med Patrik Grahn – vi som förening bidrar gärna på
något sätt.
- Beslut: Vi vilar i diskussionen om hemsidans utveckling.
- Vilken typ av förening eller nätverk vill vi vara? Community? Traditionell
förening?
6. Nordens Arks workshop: Vi är välkomna att presentera föreningen där. Lotta
kommer att delta.
7. Visitkortslogan: Hälsans Natur – det naturliga nätverket
Lotta och Madeleine gör förslag till visitkort och Roll-up.
8. På Linkedin finns ett nätverk, Landskapsarkiteturens miljöpsykologi, som vi
kanske bör ta kontakt med.
9. Konferens
• Ska det arrangeras en konferens detta verksamhetsår eller ska fokus
läggas på hemsidan, rekrytera medlemmar mm?
Beslut: Vi arrangerar ingen konferens själva detta verksamhetsår. Vi
siktar på nästa år, till hösten.
• Vi ska själva sträva efter att delta och sprida budskapet om vår förening
och verksamhet så mycket som möjligt.
• Vi pratar kring frågan om att eventuellt ha årsmöte och konferens på
samma dag. Det betyder att vi i så fall inte har konferens 2018 utan lägger
årsmötet tidigare och har konferens och årsmöte tidigare 2019 dvs första
veckan i mars.
• Ska vi arrangera själva eller skaffa oss samarbetspartners?
• Hur ofta ska vi arrangera?

10. Samtal om årsmötesplanering i samband med samtal om konferens. Att göra
nästa årsmöte i linje med en medlemsdag där medlemmar presenterar sitt arbete
eller en spännande föreläsare.
11. Planering av mötesdatum framöver
• Ha ett möte den sista ”en veckodag” varje månad, sista tisdagen i
månaden. Undantag för juni, juli och december. Beslut: Tisdagar 19-20.30.
12. Madeleine och Sibylla har skrivit ett nyhetsbrev. Sänds till styrelsen för tillägg
och sedan till Daniel för publicering.
13. Nästa möte 26/9 kl 19.
14. Mötet avslutas
Vid protokollet
Eva Solhäll

