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Årsmöte Svenska Läkare för Miljön LfM söndag 18.3. 2012. 

Plats: kollektivhuset Sockenstugan, Statsrådsvägen 11, 128 38 Skarpnäck 

 
Närvarande: Åke Thörner, Ingrid Eckerman, Tryggve Årman, Per Broman, Gösta Alfvén, Peter Pettersson, 

Oona Lagström, Margareta Falk Hogstedt, Ingrid Digné Hultqvist, Michael Levay, Gustav Ullenhag, Anne 
von Heideman, Björn Fagerberg, Tina Samoudi, Anette Maltinus. 

 

1. Mötet öppnas. 

2. Kallelseförfarande och dagordning godkännes. 

3. Ingrid Eckerman väljs till ordförande. Anette Maltinus sekreterare. 

4. Tryggve Årman och Per Broman väljs till justeringsmän. 

5. Ingrid Eckerman redogör för verksamhetsberättelsen 2011 samt ekonomisk redovisning. 

Revisor Gunnar Balkström redogör för revisors berättelse. Resultaträkning i balans. 

Balansräkning med något mindre eget kapital. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk 

redovisning och revisors berättelse godkännes. 

6. Styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

7. Val av styrelse. Omval av Ingrid Eckerman som ordförande till -14. Styrelseledamöter väljs                                

enligt följande: Bertil Hagström och Lena Sjödell kvarstår till -13. Omval av Ingela 

Övermark, Björn Fagerberg, Maria Petri och Anette Maltinus till -14. Nyval av Margareta 

Falk Hogstedt och Oona Lagström till -14. I stället för Gustav Ullenhag som bett att få 

avsäga sig sitt uppdrag som ledamot fyllnadsval av Anne von Heideman till -14.     

Styrelseledamoten Gustav Backlund har bett att få avsäga sig sitt uppdrag i förtid i LfM. 

8. Till revisorer utses Gunnar Balkström och Carl-Gustav Elinder. Revisorssuppleant Nils 

Feltelius.   

9. Valberedning väljs enligt följande: Åke Thörner (sammankallande), Gustav Ullenhag och 

Karl-Henrik Robèrt. 

10. Medlemsavgiften fastställdes oförändrad. 

11. Inga motioner hade inkommit. 

12. Diskussion om samarbetet med ISDE. 

13. Förslag till verksamhetsplan för det kommande året presenteras av Ingrid Eckerman. 

Verksamhetsplanen godkännes. 

14. Övriga ärenden:  

- LfM röstar för att stödja kampanjen ”köttfri måndag”. LfM:s logotype kommer därmed att 

finnas på kampanjens hemsida.  

- Läkarstuderanden Oona Lagström och Tina Samareli (?) berättar om studentgruppen i 

Göteborg som startades 2011, LfM studenter Göteborg. De båda medicine studeranden håller i 

gruppen vilken regelbundet deltagit i möten och aktiviteter med LfM:s lokalgrupp i Göteborg. 

Facebook har etablerats för att kommunicera och nå ut till studenter på Sahlgrenska Akademin. 

Visitkort med LfM studenter Göteborg har tryckts upp och delas ut i lämpliga sammanhang. Ett 
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samarbete har inletts med Sahlgrenska Akademins nystartade miljögrupp, Sahlgrenska Students 

for Sustainability, där seminarier, diskussionsforum och filmkvällar planeras. 

- Studeranderepresentant Oona Lagström ser över och kommer med förslag till ytterligare 

förbättring av LfM:s hemsida i mån av tid.  

- Ingrid Eckerman ifrågasätter varför inte KARMA-studien, en stor nationell bröstcancerstudie, 

inkluderar kemikalieanalyser. Fettlösliga ämnen lagras i fettväv och frisätts vid 

mjölkproduktion/amning och vid fasta. Genomgång av KARMA-studien föreslås av Ingrid som 

projekt för intresserade studenter som går kursen Hazardous chemicals in health care, en kurs i 

miljötoxikologi på Uppsala universitet som Ingrid deltar i.  

- LfM kommer på Björn Fagerbergs förslag att arrangera ett tvärvetenskapligt diskussionsforum 

inom nanoteknik och nanovetenskap.  

- Björn Fagerberg tar upp frågan om hur medlemsantalet i LfM ska kunna utvidgas. LfM har ett 

sjunkande medlemsantal. Styrelsen får i uppdrag att ta fram en strukturerad plan under 2012  för 

att finna olika sätt att värva nya medlemmar. Planen presenteras vid LfM:s årsmöte 2013.   

- Margareta Falk Hogstedt och Gösta Alfvén kommer att ha tankeutbyte vad gäller klimatfrågan 

framöver. På så sätt förankras klimatfrågan i styrelsen även om styrelsen för tillfället inte 

arbetar aktivt med frågan.  

- Före detta ordföranden Tryggve Årman som under senare år varit med i valberedningen 

avtackas och utnämns till hedersledamot i LfM. Åke Thörner avtackas efter flerårigt 

förtjänstfullt arbete som ledamot i LfM.  

15. Mötet avslutas.  

 

 

 

Vid protkollet 

 

 

 

Anette Maltinus 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

                Tryggve Årman                                                                              Per Broman 


