Styrelsemöte i föreningen Hälsans Natur 20170410
Närvarande: Eva, Moa, Lotta, Madeleine, Sibylla, Bosse
Frånvarande: Lillian, Elsa
1. Lotta öppnar mötet.
2. Lotta väljs till ordförande för mötet.
3. Eva väljs till sekreterare för mötet.
4. Vi presenterar oss för varandra.
5. Ekonomi: Lillian har mailat information om föreningens ekonomi.
Kassa är plusgiro 7 640,46 efter årsmöteskostnad betald.
(Ingen med nära till årsmötet i Malmö har tagit ut reseersättning).
Sparkonton + skattekonto: 42 675:-.
6. Rapporter från nätverken – avvaktar med denna punkt detta möte.
Vi samtalade i ett flöde mellan olika punkter på dagordningen. Styrelsens arbetssätt och
föreningens syfte och funktion ses över generellt – ”nystart” med flera nya
styrelsemedlemmar.
Flera frågor hänger samman.
Hur är syftet formulerat i stadgarna och hur arbetar vi med dessa frågor? Hur kan en ideell
förening arbeta?
Hemsidans upplägg och funktion, kalenderns användning, register för företag/aktiva inom
området? I så fall vilka kriterier? våra lokala nätverk och hur ska de fungera och skrivas om
på hemsidan? Härnedan ett försök att sammanställa det vi sa:
7. Medlemsfrågan i stort diskuteras. Viktiga frågor:
Vem är vi till för?
Bjuda in till dialog.
Vad vill vi erbjuda våra medlemmar?
Skillnad i medlemskap och vad ”man får” om man är privatperson eller
företagsmedlem?
Runda i styrelsegruppen om vad vi tycker att vi får själva av att vara medlemmar i
föreningen:
Träffa likasinnade, utvecklas, kontaktnät. Kontaktnät, nätverka, jag som medlem ha
möjlighet att träffa andra medlemmar och få möjlighet att lyssna på intressanta
föreläsare i kombination med att via Hälsans Natur hitta aktuella
forskningsrapporter. Interaktion mellan hälsa och natur. Viktigt att föreningen är
ideell. Få träffas på en konferens, uppdaterad och hänger med i vad som händer. Som
medlem uppleva och träffa likasinnade. En styrka i att arrangera sammankomster.
Inser hur många som egentligen är intresserade av ämnet. Folk börjar höra om ämnet

mer och mer. Motivera till varför det är viktigt. Jag som arbetar i en politisk
organisation tycker att det är viktigt att ha dialogen med politiker. Om man själv som
litet företag vill genomföra något så har man Hälsans Natur i ryggen. Ett
ämnesområde med olika professioner. Genom kontakter hitta andra kompetenser.
Spännande med området.
Jämför med stadgarna.
Beslut: Vi är eniga i att vi vill ha fler medlemmar.
Beslut: Sibylla undersöker hur andra nätverk fungerar.
Beslut: Alla tänker kring frågorna om syfte och mål med föreningen, hur var och en
ställer sig till medlemsrekrytering, förhållandet att vi är en medlemsstyrd förening och
ansvar för styrelsen och ansvar/aktivitet hos ”medlemmarna själva”. Vi behöver se
över föreningens syfte och hur vi vill fungera i förhållande till ”våra” medlemmar. Vi
tänker och sänder till Lotta för sammanställning.
8. Hur når vi ut till potentiella nya medlemmar?
Sätt att nå ut när vi beslutat kring vad vi vill säga:
• Det finns tillgängliga e-postadresser till de som är godkända Grön arenagårdar, vi har tillgång till en hel del e-postadresser till studenter på SLU som
studerar inom området, det finns vägen ut-företag som verkar inom området
och Gröna rehab har en sida med företag som driver verksamhet inom
området.
• När vi bestämt vad vi vill förmedla kan vi fatta beslut och ta fram ett brev med
information om föreningen, syftet med den och maila till dem vi vill kontakta.
9. Broschyrer
• Det finns inte många broschyrer kvar om föreningen.
• Avvakta till vi har diskuterat syfte och arbetssätt för eventuell ändring.
10. Hur når vi ut till de norra delarna av landet? Är det möjligt att bilda ett lokalt nätverk
där?
• Vi avvaktar med den här frågan till vi har undersökt vårt syfte och arbetssätt
mer.
11. Information om de lokala nätverken på hemsidan
• Det står inget om de lokala nätverken (syd, väst och Mälardalen?) på
hemsidan. – kort information står under fliken föreningen, i rubrik
organisation – ändras utifrån ny inriktning och funktion?
• Hur ska de lokala nätverken fungera? Detta hänger ihop med övriga frågor som
vi samtalat om idag.
Beslut: Vi funderar var och en och sänder till Lotta för sammanställning.
• En tanke som kom upp – att dela in föreningen även i andra underområden är
en möjlighet.
12. Sociala medier och frågan om utbildningsinformation på hemsidan skjuter vi på till
nästa möte.
13. Konferens: Samtal om att skjuta på tiden till senare på året eller tidigare. Vintertid?
Vilka ska vi rikta oss till? Utomhuspedagogik i skolan. Universiteten.
Hur får vi alla att känna sig intresserade och välkomna på årskonferensen?

Arrangera en möjlighet för medlemmarna att dela sina kunskaper och erfarenheter på
rikskonferensen.
Liknande upplägg med föreläsning och upplevelsedel som förra året.
Vi tar ett omtag i styrelsearbetet och därför skjuter vi fram datum för konferens till
andra sidan året. Slutet på januari eller början av februari?

14. Datum för nästa möte
Beslut: Alla tänker beträffande frågorna från detta möte plus konferens och mailar
tankar till Lotta senast 15 maj.
Nästa möte 30 maj kl 18.00.

15. Övrigt : Ska vi som förening erbjuda konsultation/föreläsningar till skolor etc?
Vid tangenterna
Eva Solhäll

