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VERKSAMHETSPLAN 2014 

 

STYRELSEARBETE 
 

Cirka sex styrelsemöten, varav majoriteten telefonmöten, planeras. Lokalgruppen i Göteborg 

och klimatgruppen fortsätter att träffas separat och rapporterar båda till styrelsen.  
 

 

MEDLEMMAR 
 

Vi hoppas att fortsätta vår medlemsökning. Kanske kan vår ökade synlighet inom läkarkåren 

leda till fler medlemmar. För att ha ökad chans att hitta medlemmarna då de flyttar, byter e-

adress etc. har vi börjat be dem om födelsedatum.  
 

 

EKONOMI 
 

Medlemsavgifter föreslås oförändrade: 

- Fullbetalande (läkare) 300 kr (även pensionärer) 

- Associerade medlemmar 200 kr (den som är eller har varit verksam inom hälso- och 

sjukvården). 

- Medicine och andra studerande 100 kr  

- Stödmedlem (ej i hälso- och sjukvården) 500 kr 

- Hedersmedlem 0 kr 
 

 

PLANERADE SEMINARIER 
 

- Caféaftnar i Göteborg: Nanopartiklar i miljön 12 februari. Ytterligare en under hösten. 

- Tisdagsdebatt på Läkaresällskapet: Kemikalier och hälsa 11 mars.  

- Framtidens miljö och hälsa, Läkartidningen 9 april 

- Symposium på Riksstämman: Klimatkris – hur kan doktorn bry sig? 
 

REMISSVAR 
 

- Remissvar till Miljödepartementet angående Säker användning och hantering av 

nanomaterial (SOU 2013:70) i mars. 

- Remissvar till Miljödepartementet angående regeringsuppdraget om återföring av fosfor i 

mars. 
 

 

KONTAKTER MED ANDRA ORGANISATIONER 
 

Läkarförbundet/Läkartidningen   

- Temanummer ”Framtidens miljö och hälsa” i Läkartidningen april 2014. 

- Symposium ”Framtidens miljö och hälsa” 9 april 
 

Läkaresällskapet   
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- Förslag finns att bilda en global hälsokommitté. LfM kommer troligen att bjudas in.   

- Tisdagsdebatter (se ovan). 

- Förslag till symposium på Riksstämman (se ovan). Om intresse finns hos 

medlemmarna kan en session med korta föredrag anordnas.  

 
 

Ingenjörer för Miljö   

Fortsatt samarbete med IfM i Göteborg om caféaftnar och studieresa i juni till bl.a. 

vågkraftverket i Lysekil.  
 

SwedNanotech   

Fortsatt samarbete och gemensamma aktiviteter 
 

Nordiska kongressen för allmänmedicin, Göteborg juni 2015.  

Bertil Hagström ingår i programkommittén. Tema: ”Sustainable healthcare through General 

Practice meeting the demands of a changing world”. 

 

Västra Götalandsregionen   
Bertil Hagström och Barbro Robertsson träffade tjänsteman på VGR 23.1 för att diskutera sjukvårdens 

miljöbelastning. Det bestämdes att Läkare för Miljön deltar på VGregions miljösamordnarträff i april 

med information om föreningens mål och verksamhet samt Barbro Robertsson om ”verktygslåda för 

hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin”. Fortsatt kontakt föreföll intressant för båda parter 
 

 

INTERNATIONELLT 
 

Climate and Health Council:  Fortsatt medlemskap föreslås. 
 

HCWH (Health Care without Harm):  Föreslås vilande.  
 

ISDE (International Society of Doctors for the Environment): I mån av kapacitet fortsatt 

planering för SAICM.  
 

EU-projekt: Intet aktuellt.  
 

 

ÖVRIGT 
 

- Studiecirkel i Göteborg. 
 

 

FRAMTIDA STRATEGI - DISKUSSION 
 

- Peter Fribergs idé: Globala hälsokommittén. Vad vet vi om den idag? Vad kan bli 

föreningens roll? 

- Ska föreningen ha en klimatvänlig resepolicy? 

- Ska föreningen ta fram en ny klimatdeklaration?  

- Klimatriksdagen i Norrköping 6-8 juni – ska föreningen vara med? Anmälan före 15.4 950 

kr. Två personer + litet bord 2 500 kr. 

- Tisdagsdebatter på SLS: Ska vi satsa på en serie om vatten? 

- Nordiska kongressen för allmänmedicin: Ska LfM vara med? Symposium? 

 
 

 

 

Ingrid Eckerman 

Ordförande 
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