Protokoll möte styrelsens Hälsans natur 171205 kl 18.30 -20.00
1. Mötets öppnande
2. Lotta väljs till ordförande för mötet.
3. Eva väljs till sekreterare för mötet.
4. Ekonomisk och medlemsrapport från Lilian:
Vi har ca 49.000 kr i kassan och är 22 medlemmar.
5. Apropå medlemmar hade vi en kort diskussion om LinkedIn nätverket för oss.
Linkedin-gruppen
Det verkar vara få som går med. Vi undrar om det är så att det är svårare för dem
som inte redan är medlemmar att söka och hitta oss.
Vi bestämmer att be Moa titta över detta och skriva en sorts ”manual” för att bjuda
in. Lotta skriver ett mail till henne.
6. Lotta ger oss en rapport från Nordens ark-konferensen. Hon är jättenöjd. Bra upplägg
och intressanta ”lagom” långa föredrag, ca 50 min – Nyanlända och natur,
Äldreboende, hunddagis där människor arbetstränar, en drabbad av psykisk ohälsa
som berättade. Andra dagen praktiskt och rundvandring & visning plus
faktaberättande av hur verksamheten bedrivs.
7. SLU-plattform
• Lena Lidfors, Anna Maria Palsdottir, Ann Dolling m fl
Lena Lidfors och Lotta har samtalat. Det finns möjlighet till samarbete.
• Lotta har förmedlat tanken att plattformen kan vara svenska kontakten för
Natureandhealth.com
• Samarbeta konferenser, de har medel – vi i styrelsen tänker igenom vad vi vill
förmedla till plattformen. Vi skapar ett one-drive dokument. Lotta lägger med
önskan om en lathund för att komma åt one-drive i mailet till Moa
8. Lillian berättar om Syd-lokalnätverkets möte på Flyinge. De var 5 stycken som sågs
och bytte erfarenheter. Det var ett intressant möte med engagerade och drivande
deltagare. Ny träff i maj.
9. Lotta lyfter tanken att ha årsmöte i Sydgruppen, Norrvikens trädgårdar.
10. En funktion som vi i föreningen vill ha/vara är att vara ett nätverk för att dela
erfarenheter och att stödja varandra. Då behöver vi få LinkedIn att fungera. Vi gör
nya försök genom Moa.
11. Eva tar upp mailet från Christina Hansson och gruppen från Gävleborg som vill starta.
Eva svarar att vi önskar en kontakt in till styrelsen, gärna en suppleant i styrelsen.
12. Hemsidan har hakat upp sig i funktionen att lägga in protokoll. Eva har kontakt med
Daniel som jobbar med att få det att fungera. Vi ska, genom Eva också be honom att
gå vidare med förslaget att uppdatera nyhetsbrevsfunktionen med gratisversionen.
13. Madeleine berättar om Roll-Up-en som är på avvägar. Vi avvaktar ny Roll-Up.
14. Nästa möte 30 januari 2018 kl 18.30-20.00
15. Mötet avslutas

