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LfM årsmötesprotokoll 2013   

 

 

 

Årsmöte   

Läkare för Miljön 

17 mars 2013 

Tullstugan, Dörjgränd 4, Stockholm 

Närvarande: Ingrid Eckerman, Michael Levay, Elisabeth Wijnbladh, Sven Blomkvist, Åke 

Thörner, Matilda Annerstedt, Per Broman, Björn Fagerberg, Bertil Hagström, Margareta Falk, 

Magnus Lindskog, Chris Lundberg. 

Tryggve Årman och Maria Petri anländer efter årsmötesförhandlingarna till mötets 

diskussionsdel. 

1 §  Ordförande Ingrid Eckerman förklarade mötet öppnat 

2 §  Kallelseförfarande och dagordning godkändes 

3 §  Ingrid Eckerman valdes till årsmötets ordförande och Bertil Hagström till 

       dess sekreterare. 

4 §  Till justerare och rösträknare valdes Elisabeth Falk och Åke Thörner  

5 §  Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse 

       godkändes och lades till handlingarna. Se för övrigt § 10 + 12. 

6 §  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

7 §  Nyval - Sven Blomkvist och Matilda Annerstedt invaldes som styrelsemedlemmar till 

       2015 

       Omval - Bertil Hagström och Lena Sjödell till 2015 

       Kvarstår – Ordförande Ingrid Eckerman till 2014, Björn Fagerberg vice 

       ordförande till 2014, kassör Maria Petri till 2014. Styrelseledamöter Anne von Heideman    

       till 2014, Margareta Falk-Hogstedt till 2014 
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8 §  Som revisorer återvaldes Gunnar Balkström och Carl-Gustaf Elinder och som 

       revisorsuppleant Nils Feltelius. 

9 §  Valberedningen omvaldes – Åke Thörner (sammankallande), Karl-Henrik Robèrt och 

         Gustav Ullenhag 

10§ Årsavgiften för läkare höjdes och fastställdes till 300 kr/år. För associerade medlemmar  

       (sjukvårdpersonal, men inte läkare) beslutades om en årsavgift på 200 kr/år och för 

       läkarstuderande 100 kr/år samt slutligen för stödmedlemmar 500 kr/år. 

11§ Inga motioner eller förslag har inlämnats 

12§ Verksamhetsplan 2013 diskuterades och godkändes, men efter en ekonomisk 

       diskussion med utgångspunkt i att föreningen gick back med 43. 000 kronor 2012 

       samtidigt som tidning och utskick kostade motsvarande summa. Utan andra åtgärder    

       skulle det innebära att föreningen inte skulle ha råd att ha några som helst utåtriktade 

       aktiviteter. Beslöts därför att tidningen upphör i pappersformat och enbart utkommer i 

       nätformat. Övriga utskick begränsas i görligaste mån. En blygsam höjning av 

       medlemsavgiften beslöts också (se 10 §) 

13§ Inga övriga ärenden diskuterades. 

14§ Ordförande Ingrid Eckerman avslutade mötet och i dess anslutning avtackades hon även 

       för det gångna årets omfångsrika arbete i föreningen. 

 

Efter mötet följde en intensiv och bred debatt om framtidens sjukvård sett ur ett miljö-klimat-

ekonomi och befolkningsperspektiv. 

 

 

Vid tangentbordet  justerare 

 

Bertil Hagström  Margareta Falk   Åke Thörner

         


