Protokoll, möte styrelsen Hälsans Natur 181114 kl 19.00 -20.30
Närvarande: Lotta, Lillian, Madeleine och Eva
Frånvarande: Elsa
1. Mötets öppnande
2. Lotta valdes till ordförande för mötet.
3. Eva valdes till sekreterare för mötet.
4.

Ekonomisk och medlemsrapport från Lillian.
Vi har 725.56 på plusgirot, 116.32 på ena sparkontot och 42.047.69 på det andra.
Medlemmar: Vi har fått en ny medlem, Lena Hammerli. Vi är nu 24 st.

5.
Lotta har undersökt frågan om kostnad för föreningen att ha Swish. Det kostar 500
kr/år och 2 kr/Swish.
Beslut: Vi bestämmer att föreningen ska ha Swish. Lotta arbetar vidare så att detta är
klart till konferensen i april 2019.
6. Laget runt om vad som skett sedan förra mötet.
• Moa och Emma har avsagt sig sina platser i styrelsen. Vi har haft telefon och
mejlkontakt för att stämma av.
• IPPS Malmö – Lotta och Madeleine var där och det var intressant och givande.
• Hälsans Natur Syd har haft möte. Lyckat erfarenhetsutbyte och ny input.
• Eva berättar om utvecklingsarbetet NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena
och studieresa till Finland med projekt i samverkan med SLU, Universitetet i
Agder, ett socialekonomiskt företag i Belgien och Kiipula-skola för människor
med särskilda behov.
7. Konferens i samarbete med framtidsplattformen på SLU. Statusrapport
• Konferens 1-2/4 på Hasselbacken i Stockholm
• Rubriken: Djur och Natur som tillgång för framtidens folkhälsa.
• Lotta och Madeleine i planeringsgruppen tillsammans med SLU och
Hushållningssällskapet.
• Upplägg: Dag 1 försöka locka politiker m fl och dag 2 mer kliniskt fokus
• Årsmöte på konferensen. Planeringsgruppen för konferensen får med sig att
lägga in tid för detta efter övrigt program dag 1.
8. Föredrag och workshops förfrågningar - föreningen kan inte ta emot arvode pga att vi
inte har F-skattsedel. Eva har, å föreningens vägnar, tackat ja till ett uppdrag för ett
omsorgsföretag i Åkersberga. Vidare diskussion nästa möte för att skapa struktur
kring hur vi som förening ska kunna bereda möjlighet för möte mellan intressenter
och uppdragsgivare och oss medlemmar med kunskap och kompetens inom
verksamhetsområdet.

9. Gävleborgsgruppen – vi har endast haft kort mejlkontakt med en av dem.
Detta lyfter frågan kring hur struktur kring lokalgrupper ska kunna se ut. Lotta lägger
ett förslag till nästa möte.
10. Mötet avslutas

