VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010
STYRELSEARBETE
Styrelsen 2010 har bestått av Ingrid Eckerman ordförande, Gustav Ullenhag vice ordförande,
Maria Petri kassör, Åke Thörner, Ing-Rid Gunnarsson, Anette Maltinus, Lena Sjödell, Ingela
Övermark, Chris Lundberg och Björn Fagerberg. Chris Lundberg och Ing-Rid Gunnarsson
har av privata skäl stigit av styrelsearbetet. Adjungerade har varit Margit Sjölin
(sjuksköterska), Ira Sundberg (psykolog), Margareta Falk Hogstedt, Göran Sandberg
(psykolog) och Gustav Backlund (läkarstudent).
Till revisorer utsågs Gunnar Balkström och Carl-Gustaf Elinder och till revisorssuppleant Nils
Feltelius. Valberedningen har bestått av Anne von Heideman (sammankallande), JehnsChristian Martineus och Tryggve Årman.
Årsmötet ägde rum söndag den 21 mars i hos Åke Thörner. Cirka 15 medlemmar deltog.
Mötet inleddes med att ingenjör Claes Trygger talade om energiresurser nu och i framtiden.
Efter en gemensam lunch vidtog mötesförhandlingarna.
Styrelsemöten ägde rum den 15 januari, 21 mars (konstituerande möte), 13 april, 4 juni, 1
oktober, 17 november och 2 december (på Riksstämman). Andelen telefonmöten har ökat,
vilket gett göteborgarna möjlighet att delta i större utsträckning.
MEDLEMMAR
Antalet medlemmar enligt medlemsregistret var vid årsskiftet 265 st. Av dessa har 67 stycken
ej betalat medlemsavgift vare sig under 2009 eller 2010.
EKONOMISK REDOVISNING
Medlemsavgifterna har varit för fullbetalande medlem 250 kr, för studenter 100 kr fram till
årsmötet 2010, därefter 20 kr, och för stödmedlemmar 400 kr. Antalet medlemmar enligt
registret var 267 varav 164 betalade medlemsavgiften för 2010.
Behållningen på föreningens postgirokonto var 1 januari 2010 53 828,68 kr, och 31 december
2010 68.898,70 kr. Behållningen på Salus sparkonto har ökat med räntan 31,59 kr till
10 961,04 kr. Föreningen har gått med en vinst på 16 251,61 kr.
Inkomster har varit medlemsavgifter 48 475 kr, frivilliga bidrag 4 550 kr (vilket till största
delen kommer från framlidne Stig Pålssons anhöriga enligt hans önskan) och sålda t-tröjor
540 kr. Föreläsningen på UMAS gav en inkomst på 4 000 kr varav 1 000 kr betalades ut i
arvode till Ingrid Eckerman. Vid nedläggningen av DNSy fördelades 7 870 kr till LfM.
Den nya hemsidan har under året kostat 9 950 kr varav 9 400 var en engångsavgift.
Seminariet Energi och hälsa gav en vinst på 3 350 kr. Hyran för filmen Underkastelsen på
läkarstämman var 2 712 kr.
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Under året utkom endast ett dubbelnummer av Nyhetsbrevet. Övriga utskick var kallelse till
årsmötet och påminnelse om förnyelse av medlemsskapet. Kostnader för tryckning och
utskick av Nyhetsbrevet och medlemsbrev var 11 020 kr. Kostnaden för layout/redigering av
Nyhetsbrevet var 4 000 kr. Kostnaden för porto var 3 638 kr. Kostnad för kuvert var 1 000 kr.
Mat på årsmötet kostade 2 571. Underhållning på årsmötet 2009 kostade 1 500 kr.
Styrelsens kostnader har varit styrelsemöten 900 kr som bestått av lokalhyra (ytterligare
lokalhyror bokförs på nästa år) och resor 2 960 kr (något mer tillkommer även där). Revision
1 875 kr.
Övriga utgifter har varit dataadministration 3 008 kr, postbox 1 687 kr (uppsagd i augusti
2010), postgiroavgift 462 kr samt utskick av pressmeddelanden via TT 2 062 kr. T-tröjor har
tryckts för 2 219 kr, som planeras att säljas/skänkas bort framöver.
EXTERN KOMMUNIKATION
Nyhetsbrevet har utkommit med ett dubbelnummer. Ett flertal elektroniska brev har sänts till
de medlemmar som har uppgett en elektronisk adress. Nyheter har också lagts ut på hemsidan.
I januari lanserades den nya hemsidan www.lakareformiljon.org (ompekning sker från
www.lakareformiljon.se). Den har en tilltalande layout och ger helt andra möjligheter än den
gamla att lägga in nyheter, bilder, kalendarier och menyer. I stort sett allt material, inklusive
referenserna, är överfört från den gamla hemsidan. Den är uppbyggd på ett helt annat sätt än
den gamla, och har fortfarande lite barnsjukdomar.
Möjligheten att registrera sin e-adress har utnyttjats av ca 25 personer. Sidan har 400-600
besökare per månad (ingen justering gjord för sökmaskiner). Vid sökning ses att sidan
rekommenderas vid t.ex. föreläsning i arbets- och miljömedicin och på Göteborgs universitets
sida om miljö och hållbar utveckling. Det är dock långt från alla de länkningar som finns till
www.dnsy.se/lfm.
Läkare för Miljön är nu medlem i Facebook och har på några månader fått 200 vänner. Ännu
har detta inte lett till några nya betalande medlemmar.
För att underlätta kommunikationen med kassören har adressen kassor@lakareformiljon.se
inregistrerats.
Ett arbete att få e-adress till de flesta medlemmar har inletts med sikte att hålla bättre kontakt
och minska utskicken, inklusive av papperstidningen.
KONTAKTER MED SVERIGES LÄKARFÖRBUND (SLF)
Påtryckningar från LfM bidrog till att Läkarförbundet tillsammans med några andra nationella
förbund tog initiativ till att en policy för miljö och hälsa skulle antas i World Medical
Association (WMA), vilket ledde till klimatdeklarationen 2009. LfM har på uppdrag från
Läkarförbundet granskat även utkastet till kemikaliedeklaration och framförde att läkemedel
borde inkluderas, vilket också skedde. Deklarationen antogs 2010.
KONTAKTER MED SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET (SLS)
LfM var inbjuden till Sektionen för arbets- och miljömedicins styrelsemöte 1/2 och
representerades av Björn Fagerberg och Gustav Ullenhag. Detta möte och vidare kontakter
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med Sektionen för arbets- och miljömedicin ledde till ett välbesökt symposium om kadmium
på Riksstämman, arrangerat gemensamt av LfM och sektionerna för arbets- och miljömedicin,
allmänmedicin och internmedicin. Titeln var Kadmium – nya insikter om kadmiums breda
skadepanorama.
LfM visade Stefan Jarls film ”Underkastelsen” två gånger under Rikstämman för sammanlagt
ca 65 besökare. SLS stod för lokal och annons.
Ett förslag om tema för kommande riksstämma ”Framtidens miljö och hälsa” har sänts till
Riksstämmodelegationen.
DET NATURLIGA STEGETS YRKESNÄTVERK DNSy
Under året har alla delföreningarna Ingenjörer, Ekonomer och Läkare för Miljön, byggt upp
nya separata hemsidor. Vid årsmötet med DNSy togs beslut att be de tre delföreningarna att
fatta styrelsebeslut om nedläggningen av DNSy. Så skedde, och vid ett extra årsmöte beslöts
nedläggning av föreningen. Resterande medel fördelades lika mellan de tre föreningarna.
INTERNATIONELLT
Climate and Health Council är ett initiativ från BMJ. LfM blev den första svenska
medlemmen.
HCWH (Health Care without Harm): Bevakning av mailutskick sker. När relevanta artiklar
kommer läggs länkar till dessa på hemsidan.
ISDE (International Society of Doctors for the Environment): LfM tog fram ett fylligt utkast
om läkemedel i miljön, vilket efter justeringar blev accepterat som en deklaration. LfM har
också stått för huvuddelen av texten i förslaget till SAICM, kemikaliegruppen inom UNEP,
att läkemedelsföroreningar i miljön ska accepteras som ett angeläget område att arbeta med.
Beslut har tagits att betala medlemsavgiften för 2010, CHF 100 (drygt 700 kr).
INCHES (International Research and Information Network on Children's Health,
Environment and Safety): Bevakning av mailutskick.
FMF (Foreningen for Miljø & Folkesundhed), vår danska systerförening: FMF får
Nyhetsbrevet som pdf-fil gratis.
Sambhavna-kliniken i Bhopal, Indien: Diskussioner i samband med besök där.

LOKAL VERKSAMHET
Det lokala arbetet i Göteborg fortsätter att utvecklats. Lena Sjödell och Björn Fagerberg har
deltagit i Ingenjörers för Miljön planering av sk. caféaftnar med föredrag och diskussioner.
Arbetet med läkemedel bedrivs huvudsakligen av Göteborgsgruppen. Kontakt har tagits med
Barbro Robertsson, sjuksköterska, Göteborgs universitet.
SEMINARIER
Under året har föreningen anordnat fem seminarier och två filmvisningar.
Om slamspridningens medicinska risker Caféafton i Göteborg 3.3.2010
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Energi, hälsa och uthållig utveckling Ett heldagsseminarium i Stockholm 20.5.2010.
Billiga mediciner - till vilket pris? Caféafton i Göteborg 1.9.2010.
Klimatförändringarnas hälsoeffekter MiljÖl, Stockholm 27.9.2010 i arrangemang av
Ingenjörer för Miljön.
Kadmium – nya insikter om kadmiums breda skadepanorama Symposium 3.12.2010 på
medicinska riksstämman i Göteborg.
Underkastelsen – en film om kemikalier i våra kroppar Visades 1-2.12.2010 på
medicinska riksstämman i Göteborg, i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.
ARTIKLAR
Sverige världsledande inom läkemedel och miljö Läkartidningen 42/2010.
Allt slam ska bort Småbrukaren 2/2010
Medicinska skäl mot spridning av avloppsslam på åkermark Läkartidningen 2.3.2010
SKRIVELSER OCH POLICYFRÅGOR
Remissvar avlämnat till Naturvårdsverket angående uppdateringen av aktionsplanen för
återföring av fosfor ur avlopp. Hälsoaspekter av slamspridning på åkermark belystes.
ÖVRIGT
Ingrid Eckerman har föreläst om läkemedel och miljö för blivande kiropraktorer på
Skandinaviska kiropraktorhögskolan och om gasolyckan i Bhopal för läkarstudenter på kursen
i miljötoxikologi, Uppsala universitet.
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