Protokoll Årsmöte i föreningen Hälsans Natur, org.nr. 802432-0544
Slottsträdgårdens café, Malmö, 20170325
Närvarande: Lillian Lavesson, Cina Blomberg, Sibylla Lönnback, Lotta Lundmark, Elsa Stenström, Eva Solhäll, Lina Martins von Friesen, Madeleine Liljegren
1.
2.

Mötet öppnades
Till ordförande för mötet valdes Lotta Lundmark.
Till sekreterare för mötet valdes Eva Solhäll.
3.
Som justerare tillika rösträknare valdes Sibylla Lönnback och Madeleine Liljegren.
4.
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
5.
Upprop och fastställande av röstlängd.
6.
Mötet befanns stadgeenligt utlyst.
7.
Styrelsens presentation av resultat och balansräkning för 2016 gicks
igenom och lades till handlingarna.
8.
Styrelsens presentation av verksamhetsberättelse för 2016 gicks
igenom och lades till handlingarna.
9.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
10.
Valberedningens förslag om nya styrelseledamöter gicks igenom.
För kontinuitetens skull valde Årsmötet en styrelseledamot och en suppleant
för en period av två år utöver de som stadgarna säger. Styrelsen föreslår till
nästa årsmöte att göra en ändring i stadgarna i enlighet med detta så att kontinuitet i styrelsen säkras.
11.1 Till ordförande för föreningen valdes Lotta Lundmark för en period av
ett år.
11.2 Lillian Lavesson sitter kvar ett år till som kassör. Sibylla Lönnback tar
del av rutinerna och är behjälplig praktiskt. Ett förslag finns att Sibylla ska
träda in som kassör till nästa år. Hon vill vänta med besked.
11.3 Moa Carlsson valdes för två år förra året och sitter kvar ett år till.
11.4 Som ledamot i styrelsen för en period av två år, valdes Eva Solhäll.
11.5 Som ledamöter i styrelsen för en period av ett år, valdes Bosse Rosén
och Elsa Stenström.
11.6 Som styrelsesuppleanter för en period av två år valdes, Madeleine Liljegren och för ett år valdes Sibylla Lönnback.
12.
Till revisor valdes Cina Blomberg för en period av ett år. Som revisorsersättare valdes Jan Lönnback för en period av ett år.
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13.

Till valberedning för föreningen valdes som sammankallande, Liselotte Abel och som ledamot Lina Martins von Friesen.
14.
Medlemsavgiften fastställdes till 200 kr för privatperson och enskilt
företag eller företag med en anställd, 100 kr för studenter och personer med
mindre betalningsförmåga och 500 kr för företag som har fler än 1 anställd.
15.
Årsmötet fastställde reseersättning för styrelseledamöterna och suppleanter i föreningen till ett möte om året, företrädesvis Årsmötet. Detta gäller i första hand det billigaste och klimatvänligaste/neutrala färdmedel.
15.
På sittande möte sammanställde medlemmarna en verksamhetsplan
för 2017, i enlighet med styrelsens förslag. Den innefattar:
- Att till årsmötet nästa år arrangera en möjlighet för medlemmarna att vid
ett ”informationstorg” eller en stund för ”egen tid” delge varandra hur de
arbetar med föreningens teman i sin yrkesvardag eller på annat sätt. På så
sätt vill vi lägga till ytterligare möjlighet till möten mellan aktörer och att
i enlighet med stadgarna sprida kunskap och inspirera.
- Att arrangera en rikskonferens under verksamhetsåret 2017.
Att underhålla hemsidan.
Att hålla föreningens facebooksida aktiv.
Att vara bollplank för varandra i verksamheter i lokala grupperna.
17.
Beträffande budget för kommande verksamhet år beslutar mötet att
föra över förra verksamhetsårets överskott till innevarande år och förvalta
dem i enlighet med verksamhetsplanen.
18.
Behandling av propositioner: Inga propositioner har inkommit.
19.
Behandling av motioner: Inga motioner har inkommit.
20.
Avgående ledamöter avtackas genom Vi-träd. Elsa frågar Bosse om
han kan ta tag i det och maila dessa till de som avgår.
21.
Övriga frågor –
frågor att ta upp på nästa styrelsemöte: medlemsfrågan, broschyr, öka kontakten
i landets norra delar. Information till medlemmarna om nätverken och definitioner beträffande eventuella kontaktpersoner, sociala medier + fler ex twitter?
22.
Mötet avslutades
Vid protokollet
Eva Solhäll
Justeras

Justeras

Sibylla Lönnback

Madeleine Liljegren
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