Protokoll styrelsemöte föreningen Hälsans Natur, org nr 802432-0544, 20200311
Närvarande: Lotta, Madeleine, Lillian, Eva, Josefin, Karin
Frånvarande: Malin
1. Lotta Lundmark öppnar mötet.
2. Lotta Lundmark väljs till ordförande för mötet.
3. Eva Solhäll väljs till sekreterare för mötet.
4. Vi pratar om Riksdagsmötet. Vi som var med berättar och sedan kommer vi in på hur vi går
vidare. Politikerna var positiva och tog emot i en dialog om naturhälsa och hur att
implementera i ett närframtida samhälle. Vi avslutade seminariet med beslutet att vi gör en
forsknings- och kunskapssammanställning och fortsätter att ha kontakt. Vi sänder
sammanställningen till de politiker som deltog vid seminariet.
Beslut: Vi sänder text för våra slides, till Lotta denna vecka så att vi kan sända vår pptx med
lite text innan påsk till politikerna som deltog.
Beslut: Vi färdigställer kunskapssammanställning innan sommarledigheterna. Vi tänker att
sammanställningen kan heta ”Frisk av naturen”.
Beslut: Vi bestämmer att Lotta ska få ersättning från föreningen för merkostnad för vistelse i
samband med seminariet.
Madeleine har letat upp namnen på de politiker som var med på konferensen i april förra
året. De är en del av dem vi senare vill bjuda in till kommande kunskapsresa.
5. Vi talar om referensgruppsmötet som Lotta har varit på. Referensgruppsmötet – Lotta
berättar - handlade mycket om SLU:s policy breafs. Mycket information tycks komma
från den ideella sidan. SLU som akademi har en annan position än vad vi har som
fristående intresseförening. Det kan leda till att deras beslutsgång är betydligt längre än
vår. Lotta kommer nu att delta i en arbetsgrupp tillsammans med Hushållningssällskapet
Krister Yrjas och Marie Gudmunsson från Dalarna kring ämnet att uppvakta politiker.
Gruppen ska träffas i slutet av mars eller början av april. Karin lyfter också in att Anna
Molander Hushållningssällskapet Nord finns som en kraft.
6. Vi vill arrangera en Kunskapsresa för att bjuda in politiker till seminarier och studiebesök.
Beslut: Vi går vidare med denna idé och bjuder försiktigt med SLU, liksom att vi söker
medel från plattformen. Lotta förankrar detta i arbetsgruppen.
7. Vi tar upp frågan om debattartikel/insändare i de ”stora tidningarna”. Vi tar det till
årsmötets workshops. Vi talar om att artikeln också den kan heta ”Frisk av naturen” så
att det blir samma tema och namn.
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8. Vi talar om årsmötet. Vi kan boka ett vandrarhem på Hallandsåsen, Hallandsåsens
vandrarhem. Själva boendet kostar ca 7500 kr. Vi beslutar att detta är ok utifrån
föreningens ekonomi. Maten kan vi ta catering för och Josefin kan tänka sig att göra
lunch. Vi diskuterar vidare kring hur stor del medlemmarna ska betala själva, inget beslut
fattas. Inbjudan och kallelse ska sändas till medlemmarna senast 4 v innan mötet.
Eva sätter ihop formaliainbjudan och Josefin och Malin sätter ihop de andra delarna.
Lillian ser till att Eva får revisionsberättelsen när den är klar. Ekonomin är färdig. I
dagsläget har vi ingen revisor. Inga förslag framkommer. Lillian har kontakt med en
revisor, Britt-Marie Lindfors som kan åta sig revisionen. Därmed beslutar vi att BrittMarie Lindfors får åta sig föreningens revision. Eva skriver verksamhetsberättelse och
kollar stadgarna beträffande styrelsemedlemmarnas tid och eventuella poster som
behöver väljas in.
Lotta har varskott tidigare att hon vill kliva av ordföranderollen och bekräftar detta
under vårt samtal. Eva vill sitta kvar i styrelsen. Lillian stannar kvar ett år till som kassör
om det är aktuellt. Karin är tveksam men engagerad och Josefin vill vara kvar. Madeleine
vill vara kvar i styrelsen?
Hela frågan om styrelsen hänger ihop med hur det framtida nätverket kommer att
utformas.
9. Vi diskuterar fram och åter kring föreningens framtid som nätverk – ett tvärprofessionellt
nätverk. Vi tar det som en av de viktiga strategifrågorna till årsmötet.
10. Sara Karlberg från terapihundskolan, har fått igenom att driva YH-utbildning. Hon driver
frågan att göra flera utbildningar inom området och frågar om Hälsans Natur vill vara del.
Vi tycker att det är en viktig fråga som vi gärna fortsätter att ha dialog om. Sara Karlberg
har också kontakt med Kerstin Uvnäs Moberg, som deltog på konferensen i april förra
året.
11. Nästa möte 15 april kl 19.00.
12. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Eva Solhäll
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