Protokoll styrelsemöte föreningen Hälsans Natur, org nr 802432-0544, 20200108
Närvarande: Lotta, Madeleine, Lillian, Eva, Malin, Josefin
Frånvarande: Karin
1. Lotta Lundmark öppnar mötet.
2. Lotta Lundmark väljs till ordförande för mötet.
3. Eva Solhäll väljs till sekreterare för mötet.
4. Dagordningen godkänns.

5. Lillian presenterar ekonomi och medlemsfrågor.
Vi har 29.221:- i kassan- 950 kr i avgift för plusgiro samt 500kr i Swish avgift.
30 medlemmar.
En student har betalat 10 kr och 3 studenter har betalat 100 kr.
6. Föreningens framtid

-

Syfte: Josefin startar och pratar kring att vara ett nätverk för oss yrkesverksamma
inom Grön hälsa.
Malin talar om vilka medlemmar vi har idag. Entreprenörer, aktiva och
yrkesverksamma. Vad vill ”man” ha? - Nätverka – träffa andra som ”kan och gör”, vill
lära sig-utvecklas och kunna göra affärer. Kontakt med senaste forskningen. Aktivt
lära känna varandra aktivt kunskapsutbyte i aktiva träffar. Få valuta för sitt
engagemang.
Hur kan vi växa som förening? Digital strateg? – Att bjuda in en strateg till Årsmötet.
Vara geografisk medlem eller intresseområdesmedlem?
Lillian talar om förhoppningar hos medlemmarna. Konsolidera och utveckla sitt
kunskapsområde. Föreningen/Nätverket bör bygga på kunskap, spridning och
utveckling.
Lotta tror på ett nätverk för yrkesverksamma att utbyta erfarenheter och ”lobba” för
att frågor lyfts i samhällsorganisationer. Tillsammans jobba fram strategier för att
verka inom natur och hälsa. Lång väg att gå. Vi behöver arbeta tillsammans. Vårat
område är så brett. Hur kan vi dela in oss i områden som kan kännas bra att ”höra
till”.
Madeleine talar om SBU, Statens Beredning för Utvärdering. Leka med tanken –
varför ska yrkesverksamma vara med i vårt nätverk om/när behandlingsmetoden är
implementerad i samhället?
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-

Beslut: Vi ska bilda ett yrkesnätverk. Vidare diskussion kring syfte och mål följer på
separat möte.

7. Frukost/lunchmöte i riksdagen
-

Mål/Syfte/Innehåll – lägesrapport om folkhälsan, kunskap, lösningar, underutnyttjat
område, behov av och från politiker – systemförändring till att den gröna miljön är en
självklarhet.
Konkreta exempel, olika grupper, samhällsekonomiskt, vi lyfter det till folkhälsonivå
plus vilka beslut vi behöver för att kunna bidra med vår kunskap och lösningar på
samhällsproblemen.
Malin undersöker ramarna med politikern. Datum, hur lång tid vi får och om frågan
kring inbjudna.
Vi behöver planera noga!
Eva pratar lite med Lena om hur hon tänker kring vad vi i branschen ska önska av
politikerna.
Vilka beslutsprocesser är aktuella för politikerna?
Alltinget.se
Vi förbereder genom att tänka kring struktur var och en, före nästa möte.

8. Övriga frågor.
- Tips att läsa en dansk bok: ”Rehabilitering ude”.
- Vi diskuterade Årsmötet i samband med frågan om nätverksfunktion för föreningen.
Beslut: Årsmöte helgen 24-26/4, styrelsen träffas en dag tidigare än mötesdeltagare.

9. Nästa möte 5 februari kl 19.00.
10. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Eva Solhäll
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