
 
VERKSAMHETSPLAN 2012 

 
STYRELSEARBETE 
 
Cirka sex styrelsemöten, varav majoriteten telefonmöten, planeras. Lokalgruppen i Göteborg 
fortsätter att träffas separat.  
 
 
MEDLEMMAR 
 
Vi hoppas att genom aktivt arbete dels behålla våra tidigare medlemmar, dels få nya. Det 
verkar dock svårt att öka medlemsantalet substantiellt. 
 
 
EKONOMI 
 
Medlemsavgifterna föreslås för fullbetalande medlem vara 100 kr första året och därefter 250 
kr, för studenter 20 kr och för stödmedlemmar 400 kr.  
 
Kommunikationen med medlemmarna sker dels med elektroniska brev, dels med 
Nyhetsbrevet. Redaktören får en mindre ersättning för Nyhetsbrevet (1 000 kr per nummer) 
samt en mindre ersättning för arbetet med hemsidan (max 4 000 kr per år). 
 
Förutom årsmötet bör ytterligare ett fysiskt möte äga rum, i konferenslokal, vilket genererar 
en del kostnader. Troligen tillkommer också en kostnad för telefonmötena. 
 
LfM beräknas betala för 1-2 deltagare i CleanMed, 26-28 september samt efterföljande 
årsmöten med HCWH Europe och ISDE.  
 
För arbetet inom SAICM, t.ex. resor och workshops, hoppas vi på bidrag från myndigheter. 
 
Byte av hemsidesleverantör kommer att ske under 2012, troligen inga extra kostnader. 
 
 
SEMINARIER 
 
Caféafton, Ekocentrum, Göteborg 22 februari: Nanomedicin och miljö. 
 
Nano-information för Västragötaland-politiker, preliminärt 3 maj.  
 
Barn, kemikalier och framtidens folksjukdomar Symposium på Riksstämman. 
 
Varför väljer vi som vi gör? Seminarium 2012 eller 2013.  
 
 
KONTAKTER MED ANDRA ORGANISATIONER 
 
Läkarförbundet  Tre artiklar i temanummer ”Miljöeffekter av läkemedel” av Läkartidningen 
om läkemedel och miljö kommer i april. 
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Läkaresällskapet  Förslag till symposium på Riksstämman ”Barn, kemikalier och framtidens 
folksjukdomar – om hormonstörande ämnen” har lämnats in samt förslag till gästföreläsare 
(Philippe Grandjean alternativt Niels Skakkebaek). Om intresse finns hos medlemmarna kan 
en session med korta föredrag anordnas. 
 
Ingenjörer för Miljö och Ekonomer för Miljö Fortsatt samarbete med IfM i Göteborg om 
caféaftnar.  
 
Universitet och högskolor  Föreläsningar och diskussion om utbildningar då vi efterfrågas. 
 
 
INTERNATIONELLT 
 
Climate and Health Council:  Fortsatt medlemskap. 
 
HCWH (Health Care without Harm):  Ingrid Eckerman är sammankallande för 
Europagruppen. Deltagande i årsmötet, Malmö 28 september.  
 

CleanMed Europe 2012, Malmö 26-28 september: LfM betalar för 1-2 deltagare. Ingrid 
Eckerman är ansvarig för sessionen om läkemedel och miljö. 
 
ISDE (International Society of Doctors for the Environment): Fortsatt planering för SAICM, i 
första hand finansiering av en arbetsgrupp och årliga möten. Årsmöte i Malmö 28-29 
september.  
 
EU-projekt: Fortsatt deltagande i arbetsgrupper. 
 
INCHES (International Research and Information Network on Children's Health, 
Environment and Safety): Bevakning av mailutskick. 
 
FMF (Foreningen for Miljö & Folkesundhed), vår danska systerförening: Fortsätta distribuera 
Nyhetsbrevet elektroniskt utan kostnad och erbjuda plats i tidningen. 
 
 
ÖVRIGT 
 
Läkarstudenter för miljön i Göteborg fortsätter sitt samarbete med andra organisationer. 
 
Artikel ”Hållbarhet och framtidens sjukvård” publicerad i Moderna Läkare 1/2012. 
 
Björn Fagerberg ska föreläsa om ”Kadmium i avlopp – ett problem för folkhälsan” i Uppsala 
12 mars på konferensen Vatten – avlopp – kretslopp.  
 
 
FRAMTIDA STRATEGI - DISKUSSIONSUNDERLAG 
 
Ett ”stort” seminarium om nanopartiklar 2013 eller 2014 har diskuterats, med målgrupper 
läkare, politiker, miljöorganisatoner, myndigheter, studenter m.fl. 
 
Översättning av hela eller delar av ”Hazardous chemicals in health care – a snapshot of 
chemicals in doctors and nurses” från PSR har föreslagits. 
 
Hemsidan behöver ses över, nya idéer tas till vara.  
 
Köttfri måndag – ska vi stödja kampanjen? 
 
 
Ingrid Eckerman 
Ordförande 
2012-03-17 


