Minnesanteckningar, möte styrelsens Hälsans natur 180130 kl 18.30 -20.00
Närvarande: Lotta, Lillian, Madeleine, Sibylla, Moa, Elsa, Eva
Frånvarande: Bosse
1. Mötet öppnandes.
2. Lotta valdes till ordförande för mötet.
3. Eva valdes till sekreterare för mötet.
4. Ekonomisk och medlemsrapport från Lilian, 3 nya medlemmar på det nya året och ett
företag i Göteborg som vill ha faktura för att bli medlem. Vi gläds!
Kassan ligger på 49228 kr.
Lillian är färdig med bokföringen och har tagit kontakt med revisorn.
5. Planering inför årsmöte
• Sätta datum och bestämma plats – 10.30 – 15.30. Stockholm, naturnära, är
föreslaget.
10.30 – 11: fika och incheck, 11-13: program- medlemmarnas egen tid, 13.0014.00 lunch, 14.00-15.00 årsmöte 15.00-15.30 program/Bosse
• Bestämma innehåll – Idéer:
Sibylla pratar om sin masteruppsats om Kyrkans gröna uterum med
utgångspunkt från Barn och ungas perspektiv.
Bosse Rosen upplevelsebaserat berättande om må bra aktivitet och att
komma igång som ”friskvårdsguide”
Madeleine pratar om sin masteruppsats ”Utemiljö som vårdmiljö”.
Lotta pratar om sin masteruppsats?
Medlemmarnas dag? Egen tid för presentation av arbete eller uppsats?
Kunskapsspridning fokus? Eller/och Inspiration och mingel? – vi vill ha båda
delarna.
Beslut: mellan 11-13 har vi tid för att medlemmar inklusive Madeleine, Lotta,
Sibylla och Moa berättar om uppsatser, arbete eller annat aktuellt inom vårt
område. Intresserade anmäler intresse och vi fördelar tid.
• Förslag till stadgeändringar från i våras finns – lägg med i inbjudan till ÅM –
stadgeändring ska ut 6 v före mötet.
• Nästa styrelses sammansättning – kontakt med valberedningen - Lotta
- Madeleine och Eva är valda på ett år till, övriga medlemmar i
styrelsen har suttit sin valda tid och kan tänka sig att fortsätta som
ledamöter.
- Lillian önskar avstå kassörsposten. Sibylla ska tänka på om hon kan
tänka sig att träda in.
- Lotta önskar inte vara ordförande kommande år. I dagsläget ingen
annan i styrelsen som kan tänka sig ta sig an uppdraget. Lotta
meddelar valberedningen.

-

Ny medlem Yvonne Boqvist från nystartade Gävleborgsgruppen –
Lotta tar kontakt med valberedningen.

6. Marknadsföring och att komma ut med vår förening som ett nätverk bland medlemmar
och andra intresserade diskuterades.
7. SLU-plattform – denna punkt skjut fram till nästa möte.
Följande har skrivits hittills i det delade dokumentet som vi planerar att skicka till den
nya gruppen på SLU som ska ansvara för djur, natur och hälsa. Läs igenom och
fundera över saker vi vill komplettera med.
Dokument om önskemål till SLU:s nya plattform inom djur, natur och hälsa
11 dec Lillian
•
Info/länkar till tidigare artiklar, svenska eller utländska, med relevans för
plattformen: Djur, natur och Hälsa.
•
Fortlöpande info/länkar till publicerade artiklar, avhandlingar mm med
relevans för plattformen.
•
Presentationer/info om de teorier som fram till nu ligger till grund i
plattformens ämnen
•
Presentationer och info om de forskare som beskrivit/skapat dessa
teorier. I samband med denna presentation lägga in publikationer,
artiklar, länkar till deras forskning och publicerat material.
7 januari Moa
•
Fortlöpande info om öppna föreläsningar, disputationer mm på SLU och
deras samarbetspartners
•
Inspelade intervjuer och föreläsningar av lärare/forskare
•
Fotografier från platser där forskningen skett/sker. Exempelvis trädgårdar,
skog, lantbruk mm.
8. Linkedin/Facebook
• Skulle vi kunna uppmana medlemmarna att använda Facebook-sidan så som
vi hoppades att Linkedin-sidas skulle användas, dvs att uppmana alla att lägga
in intressanta saker?
Hur förhåller sig detta förslag till de grupper som redan finns på facebook?
Blir det för lika eller har vi ”inget att förlora” på att göra vår sida öppen för
alla?
Vi fortsätter samtalet om denna punkt på nästa möte.
9. Nästa möte 27 februari 18.30.
10. Mötet avslutades.

