Protokoll möte styrelsens Hälsans natur 190306 kl 19.00 -20.30
Närvarande: Lotta, Madeleine, Eva, Lillian kom in senare
Frånvarande: 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 – anstår eftersom Lillian var sen till mötet
och sedan rapporterade att bokslut är klart.
5. Konferensen
• Vem tar ansvar för att ställa bordet i ordning?
• Bord – blommor – Madeleine + Eva tar vas, duk – Eva tar linneduk, godis Lotta kollar, roll up – Eva tar med, kåsor – Eva tar med de som levererats,
info-blad – Medeleine skrivit ut, laminerad skylt med info om medlemskap
och Swishnummer – Lotta tar med, info-blad om medlemsträffar – Bestämma
datum, Eva för Stockholm-Mälardalen och meddelar, Lotta för väst och Lillian
för syd och årsmöte + lägga in på hemsidan och fb, lista att skriva upp sig på
om man blir medlem – Madeleine fixar lista, excelark, Lotta tar med
hoodiesarna
• Arbetsuppgifter på konferensen, mailas ut, nytt planeringsmöte på fredag 8
mars.
• Utbildningsradion kommer att spela in. Länk till vår hemsida och fb.
• Inbjudna politiker till dag 1 – programmet håller på att falla på plats.
• Kopplingen mellan SLU och vården måste bli mycket starkare.
6. Årsmöte
• Webbaserat 14/4, kl 19.
• Josefin Wilkins, socionom från Borås, vara-med-naturen och läser
masterprogrammet på Alnarp och Karin Åhman socionom från Umeå, är
positiva till att vara med i styrelsen.
• Bokslutet är klart.
• Eva gör ett utkast till verksamhetsberättelse nästa vecka.
• Fråga kring förslag på struktur, t ex en i styrelsen som är ansvarig för
kontakten med alla lokalgrupper eller en från varje lokalgrupp i styrelsen.
Diskussion och vi beslöt att avvakta med nytt strukturbeslut till det är mer
praktiskt aktuellt.
7. Referensgruppsmöte i Uppsala 7/2.
Rapport: stort djur-människa fokus, mötet saknade perspektiv från vård och
landsting, SKL och Folkhälsomyndigheten. Rehabiliteringsfältet behöver öppnas för
fältet. Skulle behöva läggas till nätverk för universitet och högskolor som är
intresserade. Ett annat tema var vad man vill inom fältet. Nästa träff blir i september.
8. Mötet avslutas

