
 

 

Läkare för Miljön 

Protokoll från årsmöte för Läkare för Miljön 29/3 2014 

 

Närvarande: Ingrid Eckerman, Bertil Hagström, Björn Fagerberg, Sven Blomqvist, Maria Petri, Anne 

von Heideman, Åke Thörner, Tryggve Årman, Per Broman, Michel Silvestri, Mathilda Zotterman. 

 

1. Mötets öppnande  

2. Godkännande av kallelseförfarandet och dagordningen  Kallelseförfarandet godkändes och 

dagordningen fastställdes. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet Tryggve valdes till ordförande och Anne till 

sekreterare. 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  Åke Thörner och Mathilda Zotterman valdes till 

rösträknare och justerare. 

5. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas 

berättelse Verksamhetsberättelsen godkändes med ändringen att kontakten med SLF ej har varit 

vilande då Gösta och Tryggve haft kontakter med Marie Wedin som även var med på vårt symposium 

på stämman. Den ekonomiska redovisningen och revisorernas berättelse godkändes. Vissa 

besparingsförslag och administrativa kostnader diskuterades. Föreslogs att prova Freeconferencecall. 

Medlemsregistret i ett bokföringsprogram togs upp, föreslogs fortsatt diskussion under året.  

6. Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 

7. Val av ordförande, kassör och styrelseledamöter  Åke Thörner redogjorde för valberedningens 

förslag. Efter diskussioner valdes Sven Blomquist till ny ordförande och Maria Petri till kassör till 

2016. Ingrid Eckerman, Björn Fagerberg och Anne von Heideman omvaldes till 2016. Margareta Falk-

Hogstedt, Lena Sjödell, Matilda van den Bosch och Bertil Hagström kvarstår till 2015. Posten som 

studerandeledamot förblev vakant. Föreslogs att studenter kan kontaktas i samband med symposiet 

och eventuellt adjungeras till styrelsen. 

8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant Till revisorer valdes Gunnar Balkström och Carl-

Gustav Elinder och till revisorsuppleant Nils Feltelius. 



9. Val av valberedning Till valberedning valdes Åke Thörner (sammankallande), Gustav Ullenhag 

och Karl-Henrik Robért. 

10. Fastställande av medlemsavgifter för 2015  Följande (oförändrade) medlemsavgifter fastställdes 

för 2015: fullbetalande 300 kr, associerade medlemmar 200 kr, medicine och övriga studenter 100 kr, 

stödmedlemmar 500 kr. 

11. Diskussion om verksamhetsplan för det kommande året Framtida strategier diskuterades. 

Medlemsantalet, ekonomin, intresseområden. En global hälsokommitté håller på att utformas av SLS. 

Fortsatt samarbete med SLS och SLF planeras. Frågan om klimatpolicy skall bearbetas av styrelsen. 

Resepolicy sköts upp till fortsatt diskussion inom styrelsen. Beslutades att föreningen skall vara med i 

Klimatriksdag i Norrköping den 6-8/6 och ha ett litet bord med material, anmälan före 15/4 kostar 950 

kr, två personer + litet bord 2500 kr. Stormvarning, skall vi med? Sven skall dit och lyssna och sköter 

kontakten. SLS tisdagsdebatt, LfM medverkan skall diskuteras i styrelsen (vatten?). Nordiska 

kongressen i allmänmedicin, Ingrid och Bertil jobbar med LfM medverkan (mat?). Fosforremissen 

behöver uppmärksammas, förslagsvis via SLS tisdagsdebatt och/eller media, vilket stöds av årsmötet. 

Beslutades också att studenters avgifter till konferenser kan subventioneras av föreningen, eventuellt 

även i framtiden. Kalle Robért har föreslagit att föreningen borde diskutera frågan att ta emot 

donationer (t ex testamenten?). Uppgradering av hemsidan kostar en del. Ingrid lovar fortsätta som 

redaktör av hemsidan och nyhetsbrevet. 

12. Övriga föreningsärenden Nästa telefonmöte skall äga rum onsdagen den 16/4 kl 20.00. 

13. Mötets avslutande  

 

 

Vid protokollet 

 

Anne von Heideman                                                 Tryggve Årman 

Sekreterare                                                                ordförande 

 

 

Justeras 

 

Mathilda Zotterman                                               Åke Thörner 


