Verksamhetsplan 2017
Styrelsearbete
Liksom tidigare år 6-7 styrelsemöten. Årsmötet i Stockholm på våren och ett möte i Göteborg på hösten. Övriga möten per telefon.
Lokalgrupper i Göteborg och Uppsala samt Klimatgruppen i Stockholm träffas separat och
rapporterar till styrelsen. Ytterligare lokalgrupper är välkomna. Aktiva medlemmar finns bl
a i Halmstad och Sundsvall.

Medlemmar
Medlemsantalet ökar sakta, men utgör fortfarande en försvinnande liten del av det totala antalet
läkare och medicine studerande i landet. Styrelsen diskuterar fortlöpande hur vi skall kunna öka
och föryngra medlemskadern. Nyligen har vi öppnat en Facebooksida med diskussionsmöjlighet.
Detta kan locka till engagemang och medlemsskap.

Hemsidan och Nyhetsbrev
Hemsidan behöver renoveras för att bli mera lättnavigerad. En diskussion pågår inom styrelsen om att anlita en konsultfirma för att göra en ny hemsida. Detta är dock en kostsam
historia och kommer att diskuteras även på årsmötet.
Även Facebook är en viktig kontaktyta mot medlemmarna och ambitionen är att det mesta
i nyhetsväg från föreningen även skall finnas där. Där finns även möjlighet till dialog.
4 nyhetsbrev planeras under året. Ett före årsmötet per brev, övriga per mail. Det är därför
viktigt att vi har mejladresser till så många medlemmar som möjligt.

Ekonomi
Då föreningens ekonomi är god planeras oförändrade medlemsavgifter, såvida inte årsmötet bestämmer annorlunda. Den större utgift som planets under året är renoveringen av
hemsidan. Den kan röra sig i storleksordningen 50 tkr. Flera offerter kommer att tas in före
beslut. Det goda exempel som vi studerat är SLMKs (Sv Läkare mot Kärnvapen) hemsida
(slmk.org).
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Att en del medlemmar glömmer att betala årsavgiften är fortsatt ett problem trots att flera
påminnelser skicks ut och att man kan betala via Swish (till: 123 458 57 09).

Planerade seminarier och möten
- Caféaftnar i Göteborg i samarbete med Ingenjörer för Miljön (IfM): Caféafton på Ekocentrum i Göteborg i samarbete med Ingenjörer för Miljön:
170405: “Den biologiska mångfaldens utveckling och framtid” Professor Alexandre Antonelli,
Professor in Systematics and Biodiversity Director, Gothenburg Global Biodiversity Centre, Göte
Universitet
- Under höstterminen planeras nya Caféaftnar
- Heldagssymposium 170321 i Köpenhamn KLIMA & DANSKARNAS SUNDHET , föreläsning B Fager
Klimaförändringar i Skandinavien – Sundhetsvvaesendets beredskap.

borgs

berg:

- Västra Götalandsregionens möte mellan ordföranden för de olika medicinska sektorsråden i regionen
och politikerna: Föreläsning om Klimat, hälsa och fossilfrihet 170511 (B Fagerberg)
- Föreläsningsserie vid Sahlgrenska Akademin (el Fakulteten) om hållbarhetsfrågor. Under hös
ten föreläsning om klimat och hälsa (bidrag från LfM)
- Studieresa i samarbete mellan LfM och Ifm, temat är hållbarhetsfrågor med studiebesök i Södertälje och
Stockholm med omnejd (170516-17).

- Klimatgruppen fortsätter sitt arbete, bl a med att utarbeta en rese- och klimatpolicy för
-

LfM.
Ev. symposium på SLS´nya återkommande konferens Framtidens Medicin och Hälsa i
november på Stockholm Waterfront. Ämne ej bestämt.
Aktiviteter i den nystartade Uppsalagruppen.
Gemensam aktivitet med Läkarförbundet och SLS under Almedalsveckan i Visby planeras.

Remissvar
-

Vi brukar vara remissinstans angående kemikalier och läkemedelsrester i miljön.

Kontakter med andra organisationer
Läkarförbundet
- I Arbetsgruppen för Klimat och hälsa ingår Björn Fagerberg och Sofia Lindegren från
föreningen. Det PowerPointprogram om Klimat och Hälsa som LfM tagit fram planeras
att användas då Arbetsgruppens policyprogram skall föras ut i delföreningar och specialistföreningar. Möte med specialistrepresentantskapet 170403, föreläsning om klimat
och hälsa (Sofia Lindegren och B Fagerberg också i egenskaper av representanter för
SLF:s arbetsgrupp Klimat och hälsa)
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- Genom Arbetsgruppen har ett projekt för Naturvårdsverket startats som skall utarbeta
ett kunskapsunderlag om Luftföroreningars inverkan på barn. Gösta Alfvén från LfM är
projektledare.
- Ett temanummer av Läkartidningen om Nanoteknik och medicin där bl a miljöaspekterna skall belysas beräknas utkomma inom kort.

Läkaresällskapet
- Globala hälsokommittén är aktiv under ordförandeskap av Tobias Alfvén. Samarbete
planeras.
- Symposium (se ovan).

Ingenjörer för Miljön

- Fortsatt samarbete med Göteborgsgruppen.
- Ev. utvidgat samarbete med IfM i Stockholm då de har ett stort antal aktiviteter och
sammankomster av intresse för oss.

SwedNanotech

- Fortsatt bevakning och deltagande i möten planeras, främst för att bevaka säkerhetsaspekterna.

Tord Kjellströms forskargrupp i Lund
Fortsatt samarbete och stöd för Tords viktiga arbete om hälsoproblem vid arbete i hett klimat.

Fossilfritt Sverige
- LfM är medlem i detta nätverk som leds av Svante Axelsson. Vi kommer att delta i de möten
och aktiviteter som projektet anordnar.

Internationellt
Genom vår internationella sekreterare Sofia Lindegren bevakar vi framförallt följande organisationer:
- ISDE (International Society of Doctors for the Environment). Sofia deltar i deras arbetsutskott.
- HCWH (Health Care without Harm).
HEAL (Health and Environment Alliance) Kontaktperson är Björn Fagerberg
-

Övrigt

Sven Blomqvist, ordförande
2017-03-08
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