Protokoll möte styrelsens Hälsans natur 190102 kl 19.00 -20.30
1. Mötets öppnande
2. Lotta väljs till ordförande för mötet.
3. Eva väljs till sekreterare för mötet.
4. Ekonomisk och medlemsrapport från Lilian.
Ekonomi: 1025 kr på plusgiro och 42 163 på sparkonton dvs totalt 43 188:Vi har nu 26 st medlemmar, 4 studenter, 1 företag och 21 st fullbetalande.

5. Information från konferensgruppen
• Djurnaturhalsa2019.se
• Alla i HN får gå på konferensen kostnadsfritt, men inte resa och hotell.
Beslut: Föreningen står för resa för styrelsemedlemmarna.
• HN på konferensen. Vem tar ansvar för vårt bord – Eva huvudansvarig för
bordet. Lotta kollar med Madeleine om ny roll-up till koferensen.
• Programmet till konferensen jobbas fram i nuläget. Det som satsas på är att
första dagen rikta sig till politiker och beslutsfattare. Föreläsning kring djur
och naturs potential. Denna första dag avslutas med en paneldebatt. Dag två
blir mer föreläsningar med exempel från olika verksamheter. Målbild och
verksamhetsplanering. Önskvärt är att konferensen ska mynna ut i ett mål för
ett steg framåt.
6. Årsmöte
• Kvällen före konferensen eller nätbaserat senare. Vi provar ett nätbaserat
möte detta år. Vi marknadsför både föreningen och årsmötet på konferensen
i början av april. Vi har ingen valberedning i föreningen så vi behöver nätverka
för att få in medlemmar och styrelsemedlemmar till föreningen detta år.
• Beslut: Vi beslutar att ha möte den 14 april
Förslag till struktur i HN - Struktur för föreningen, enligt Lottas förslag, sätter vi
samman som en proposition från styrelsen till årmötet.
• Beslut: Lokalgrupperna aktiveras inför årsmötet med planering av aktivitet
inför årsmötet.
7. Referensgrupp, möte i Uppsala 7/2.
• Lotta ser en stor fördel i att få representera Hälsans natur på denna träff i och
med behovet av att möta andra organisationer före konferensen. Eva är också
intresserad av att vara med – Lotta kollar.
8. Profilkläder till konferensen
• Ska styrelsen investera i profilkläder till konferensen så att det syns att vi
kommer från Hälsans natur? Lotta kollar kostnadsbild för exempelvis en väst.

•

Ska vi ha någon annan liten produkt som lockar nya medlemmar?
Porslinsmugg e dyl. Elsa kollar vidare på produkt. Lillian skriver ut
medlemsbevis med loggan som alla nya medlemmar kan få när de blir
medlemmar på konferensen.

9. Övriga frågor
Samtal om facebook – Elsa kollar om det går att göra om så att alla som följer sidan
kan lägga in inlägg likvärdigt.
Eva kollar med Daniel om han kan hjälpa till med att lägga upp logon på hemsidans
huvud.
10. Mötet avslutas

