Minnesanteckningar styrelsemöte Hälsans Natur, 20150311
Närvarande: Eva-lena, Lillian, Eva, Liselotte
Frånvarande: Margareta, Anna, Sylvia
1.Mötet öppnades
2.Föregående protokoll; Vi stämde av om vi behövde handskas med någon fråga, vilket vi inte
behövde detta möte. Noggrannare genomgång nästa möte.

3.Rapporter från lokala nätverken gjordes endast mycket summariskt denna gång.
Syd: Lillian beskrev att hon tar stort ansvar i att ”dra” region syd.
Vg:
Sthlm-Mäl: Eva berättade att Stockholm-Mälardalen arrangerar workshopdagar på
Sätra Brunn 29+30 maj.
Liselotte nämnde att Sörby arrangerar konferens om existentiell hälsa den 3 juni.
3. Årsmötesplanering: Lokal bokad i botaniska. Förslag från medlemmar HN Väst: Ngn som
har fört in natur i sitt ordinarie arbete.
Vi spånar kring hur vi ska kunna lägga upp detta och landar i att göra en inbjudan till årsmötet
med en erbjudan och önskan till medlemmar som vill berätta om sitt arbete att komma och
göra det på mötet! Vi författae ett brev – Liselotte tar på sig att göra ett förslag. Hon sänder
underlaget till Lillian som tar hjälp av Anna för sändning till vår nyhetsbrevsgrupp. Lillian
har medlemslistan aktuell.
Ea gör inbjudan med ”hitta hit” i en wordfil och sänder till Liselotte.
Vi diskuterade lite kring medlemsantal.
Idé till program för årsmötet:
18 april
Program: sinnespromenad? – Eva och Ea pratar ihop sig om hur en sådan skulle kunna
genomföras i Botaniska trädgården.
13:00-13:30 ÅM - förhandlingar
13:30-14:00 mingel o fika ea fixar
14:00 – 15.00 föredrag – medlemmar berättar!?
15-15.50 sinnespromenad – ea o eva pratar ihop sig
15.50 – 16.00 avslut
Lillian beskrev att ekonomin inför årsmötet är klar.
Eva gör ett förslag till verksamhetsberättelse.
Verksamhetsplan spridda tankar:
Alla tänker och vi försöker ha ett nytt möte i april? Kan vi göra det genommailkontakt? Vad
har vi för ambitioner? att fler lokalgrupper bildas? Göra området känt. Ea bidrar med sammanställningen av andra verksamheter, hitta varandra. Det var mkt energi ett tag. Hur får vi
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tillbaka den? Anna disputerar den 12 juni – kan hon orka bidra med mer energi sedan? Vi vill
fungera som ett nätverk som kan fånga vad som är på gång, sprida kunskap, hitta kunskapen o
hitta varandra.
4. Nästa möte: 15 april kl 16:15
5. Mötet avslutades
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