Minnesanteckningar möte styrelsens Hälsans natur 180227 kl 18.30 -20.00
Närvarande: Lotta, Eva, Sibylla, Madeleine och Lillian.
Frånvarande: Moa, Elsa
1. Lotta öppnade mötet.
2. Lotta valdes till ordförande för mötet.
3. Eva valdes till sekreterare för mötet.
4. Ekonomisk och medlemsrapport från Lilian – sköts fram till nästa möte pga Lillian
försenad till mötet idag.
5. Planering inför årsmöte
• Plats – beslut: Bromma Folkhögskola, Eva bokar.
Fika behöver ordnas – Eva som har kontakt med Bromma Fhgsk fortsätter
samtalet om det praktiska med dem.
• Mat – beslut: lunch på café Blomman, Åkeshov, Eva Bokar.
• Anmälan sista dag: onsdag 18:e, föredragande och lunch, styrelsemöte 24:e
april.
• Maila ut till tidigare medlemmar. Lillian skickar.
• Madeleine gör ett förslag till inbjudan.
• Inbjudan läggs ut på hemsida, facebook, LinkedIn och facebook – ”Grön Hälsa
Grön…”
• Kostnadsfritt möte för medlemmar. Icke medlemmar 200 kr.
• Medlemskap kan lösas på plats.
• Innehåll: Sätta datum och bestämma plats – 10.00 – 16.00. Stockholm,
naturnära, är föreslaget.
10.00 – 10.30: fika och incheck, 10.30-12.30: program- medlemmarnas egen
tid, 12.30-14.00 lunch, 14.00-15.00 årsmöte 15.00-16.00 program – två
workshops en med Lillian och en med Eva som medlemmar kan välja mellan.
Från 16 möjlighet för fortsatta samtal och nätverk.
• Mail från valberedningen om nästa års styrelse, Lotta mailar och ber
valberedningen att skriva ihop ett dokument för Årsmötet att ta ställning till.
− Madeleine Liljegren och Eva Solhäll är båda valda på ytterligare ett
år och behöver således inte väljas om detta år.
− Lotta Lundmark kan tänka sig att vara kvar i styrelsen, tänker en
vända till om hon vill fortsätta som ordförande
− Lillian Lavesson kan tänka sig att vara kvar i styrelsen, men vill INTE
fortsätta som kassör, tel. 0410 334736
− Moa Carlsson ställer upp för omval.
− Sibylla Lönnback ställer upp för omval, vill dock inte ta sig an
kassöruppgiften.
− Elsa Stenström är öppen att ställa upp för omval.
− Yvonne Boqvist som är socionom och trädgårdsmästare i Gävleborg
− kan tänka sig att bli suppleant i styrelsen.

−

Ylva Brandmann är psykolog och politiskt aktiv och bor i Gävle.

6. SLU-plattform
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. Vi tittade på SLU
Fratidsplattformens webbsida och det mesta av det vi önskar är med i deras vision
och planering.
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.
7. Diskussion om Facebook/LinkedIn påbörjades och ska fortsätta nästa möte.
8. Mötet avslutas

Anteckningarna förda av
Eva Solhäll

