VERKSAMHETSPLAN 2013
STYRELSEARBETE
Cirka sex styrelsemöten, varav majoriteten telefonmöten, planeras. Lokalgruppen i Göteborg
fortsätter att träffas separat.
MEDLEMMAR
Vi hoppas att genom aktivt arbete dels behålla våra tidigare medlemmar, dels få nya. Det
verkar dock svårt att öka medlemsantalet substantiellt.
EKONOMI
Medlemsavgifterna föreslås för fullbetalande medlem vara 100 kr första året och men därefter
höjas med 100 kr till 350 kr. För studenter föreslås den oförändrad 20 kr och för
stödmedlemmar höjas till 500 kr.
Kommunikationen med medlemmarna sker dels med elektroniska brev, dels med
Nyhetsbrevet. Redaktören får en mindre ersättning för Nyhetsbrevet (1 000 kr per nummer)
samt en mindre ersättning för arbetet med hemsidan (max 4 000 kr per år).
Förutom årsmötet bör ytterligare ett fysiskt möte äga rum, i konferenslokal, vilket genererar
en del kostnader. Kostnad för telefonmöten tillkommer.
SEMINARIER
Saknar läkare framtidsångest? Symposium på Riksstämman.
Caféaftnar i Göteborg *
KONTAKTER MED ANDRA ORGANISATIONER
Läkarförbundet Planering av temanummer "Framtidens miljö och hälsa" i Läkartidningen
2014*.
Läkaresällskapet Förslag till symposium på Riksstämman ”Saknar läkare framtidsångest?”
samt förslag till gästföreläsare Tord Kjellström har lämnats in. Om intresse finns hos
medlemmarna kan en session med korta föredrag anordnas. Tisdagssammankomst är
ytterligare möjlighet.
Göteborgs läkaresällskap Presentation av LfM*
Ingenjörer för Miljö och Ekonomer för Miljö Fortsatt samarbete med IfM i Göteborg om
caféaftnar*.
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Universitet och högskolor Föreläsningar och diskussion om utbildningar då vi efterfrågas.
SwedNanotech Fortsatt samarbete och gemensamma aktiviteter*
Andra organisationer Tankar finns om att söka utökat samarbete **
INTERNATIONELLT
Climate and Health Council: Fortsatt medlemskap?
HCWH (Health Care without Harm): Föreslås vilande.
ISDE (International Society of Doctors for the Environment): I mån av kapacitet fortsatt
planering för SAICM, i första hand finansiering av en arbetsgrupp och årliga möten.
EU-projekt: Fortsatt deltagande i arbetsgrupper.
FMF (Foreningen for Miljö & Folkesundhed), vår danska systerförening: Fortsätta distribuera
Nyhetsbrevet elektroniskt utan kostnad och erbjuda plats i tidningen.
ÖVRIGT
Läkarstudenter för miljön i Göteborg fortsätter sitt samarbete med andra organisationer*.
Studiecirkel i Göteborg *.
Önskvärt vore lokal verksamhet i Stockholm. Kanske ett möte över årsmötets tema?
FRAMTIDA STRATEGI - DISKUSSION

* Se bilaga från Göteborgsgruppen
** Se bilaga från Anne von Heidemann
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