Protokoll möte styrelsens Hälsans natur 180704 kl 19.00 -20.30
Närvarande: Lotta, Lillian, Madeleine, Eva
1. Mötets öppnande
2. Lotta väljs till ordförande för mötet.
3. Eva väljs till sekreterare för mötet
4. Ekonomisk och medlemsrapport från Lilian.
Medlemsantal 24 – en ökning med 20 %!
5. Är protokollet från det konstituerande mötet klart? Lotta behöver det för att bli
firmatecknare hos banken. Eva slutför årsmötesprotokoll och konstituerande
mötesprotokoll.
6. Laget runt om vad som skett sedan förra mötet.
Eva berättar om utvecklingsarbetet NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena.
Lillian har gått i pension nu i juni. Hon har kvar sin mailadress till SLU ett halvår till
och sänder sin privata för att vi ska ha med den i vår sändlista. Syd-gruppen har
förslag på två olika aktiviteter för deras höstträff. Lillian återkommer när det är mer
klar så att vi kan lägga upp både på hemsidan och fb. Lillian har varit i Canada på
konferens.
Madeleine berättar om sitt arbete med personer med funktionsnedsättning och
äldre. Hon har fått stipendium för att åka till People and Plants konferensen.
Länk - ipps.se – vi lägger upp på hemsidan.
Lotta berättar att det har legat lite lågt med arbetet i Väst. Lillian sänder mailadresser
till gamla medlemmar för att ta nya tag där. Hon har tankar på att bjuda in till
studiebesök till projektet de driver på hennes arbetsplats. Det går bra för projektet
och det faller väl på plats både bland personal och patienter.
Gävleborg – vi behöver ta kontakt med dem så att de hänger med i vårt arbete.
7. Facebook-sidan - Lotta behöver tillgång för att kunna undersöka vad som kan göras.
Liselotte Abel är redaktör – Lotta tar kontakt med henne.
8. Konferens – samarbeta med framtidsplattformen på SLU?
Lotta har varit kontakt med Lena Lidfors och vi beslutade att hon kontaktar Lena igen
och talar om våra tankar att Hälsans natur vill och kan gå in som medarrangör för en
konferens i Stockholm. Vi avvaktar därför med en konferens norrut. Ett samarbete
med SLU:s plattform gör dels att vi får andra ”ekonomiska muskler” när programmet
ska läggas och dels att vi kanske kan nå ut till fler och få fler medlemmar.
9. Förfrågan från Eva Sahlin om att sprida information om seminariet: Friluftsliv för god
folkhälsa i Örebro län 4 okt 2018 är inlagd på vår hemsida o fb.
10. Mötet avslutas
Vid protokollet / Eva Solhäll

