
 
 
 
Protokoll för årsmötet i föreningen Läkare för miljön i Tullstugan, Stockholm  
12 mars 2011. 
 
Närvarande: Gustav Backlund, Margaretha Ebbmar, Ingrid Eckerman, Margareta Falk 
Hogstedt, Anne von Heideman, Anette Maltinus, Anders Romelsjö, Lena Sjödell, Ylva 
Skånèr, Åke Thörner, Gustav Ullenhag, Tryggve Årman,  
 

1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Ingrid Eckerman. 
2. Kallelseförfarandet och dagordningen godkändes. 
3. Till mötesordförande valdes Ingrid Eckerman och till sekreterare Anders Romelsjö. 
4. Till justeringsmän och rösträknare valdes Margareta Falk Hogstedt och Åke Thörner. 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2010, som finns tillgänglig på hemsidan, 

godkändes efter en utförlig presentation av ordföranden Ingrid Eckerman. Den 
ekonomiska redovisningen och revisorernas berättelse godkändes. 

6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
7. Till ordförande valdes Ingrid Eckerman och till kassör Maria Petri. Lena Sjödell och 

Gustav Ullenhag omvaldes till styrelseledamöter, medan Bertil Hagström och Gustav 
Backlund nyvaldes efter valberedningens förslag, presenterat av Anne von Heideman. 

8. Till revisorer valdes Gunnar Balkström och Carl Gustaf Elinder och till 
revisorssuppleant Nils Feltelius. 

9. Till valberedningen valdes åter Anne von Heideman och Tryggve Årman. 
10. Beslöts att fastställa oförändrade medlemsavgifter, vilka är 250 kr för fullbetalande 

medlem, 20 kr för studerande och 400 kr för stödmedlemmar. 
11. Beslöts efter förslag av styrelsen att de två inkomna motionerna skulle diskuteras i 

samband med verksamhetsberättelsen. 
12. Samarbetet med ISDE (International Society of Doctors for the Environment) 

diskuterades. Man beslöt att fortsätta detta under samma förhållanden som tidigare.  
13.  Årsmötet diskuterade verksamhetsplanen för 2011, vilken finns på hemsidan. I allt 

väsentligt fastställdes denna. Det rapporterades att ett specialnummer av 
Läkartidningen nr 12 kommer att innehålla tre artiklar om miljöfrågor. Därtill 
nämndes att föreningen deltar i ”Klimataktion”.  
– Årsmötet gav stöd till fortsatt arbete av Anne Maltinus och Åke Törner för 
seminarium med preliminär titel ”Beteende och känslors betydelse för miljöval”.   
- Föreningen ställde sig bakom en motion med kraven på att tillämpa 
försiktighetsprincipen, krav på ett internationellt förbud mot DU- vapen och kraven på 
att Sverige inför ett lagligt bindande förbud mot all tillverkning, lagring, försäljning 
och användande av DU-vapen. Anders Romelsjö utsågs att ta ansvar för föreningens 
arbete med frågan. 
- Föreningen ställde sig bakom inriktningen i en motion av Gösta Alfvén om 
begränsning av koldioxidutsläpp från sjukhus, och gav samtidigt styrelsen i uppdrag 
att arbeta vidare i frågan tillsammans med motionären. 



- Det föreslogs att ett café-möte i Göteborg skulle ägnas miljöaspekter på nano-
material. 
- Utvecklingen av hemsidan diskuterades ganska utförligt. Ordföranden efterlyste 
deltagande och inlägg av medlemmar i detta arbete. Årsmötet beslöt att stärka detta 
arbete, med ordföranden, som web-redaktör, bl.a. genom att låta bygga en 
”communitybuilder” med diskussionsforum och kommentatorsfunktion samt att ge 
styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan, och med en föreläsarkatalog.  

14. Inga övriga föreningsärenden förelåg. 
15. Mötet förklarades avslutat. 
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Åke Thörner    Margareta Falk-Hogstedt 


