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Verksamhetsplan 2015 
 

Styrelsearbete 

 
Liksom tidigare år 6-7 styrelsemöten. Årsmötet i Stockholm på våren och ett möte i 
Göteborg på hösten. Övriga möten per telefon.  
 
Lokalgruppen i Göteborg och Klimatgruppen i Stockholm träffas separat och rapporterar 
båda till styrelsen. 
 
En lokalgrupp håller på att bildas i Uppsala med Anne von Heideman som 
sammankallande. 
 
 

Medlemmar 
 
En ökning av antalet medlemmar vore önskvärt, men framförallt en föryngring. Vid våra 
möten och aktiviteter har vi sett att engagemanget finns bland yngre läkare och 
studerande, men det är svårt att få dem att bli aktiva i en förening. Vi måste dock arbeta 
vidare på detta, bland annat via sociala medier. 
 
 

Hemsidan och Nyhetsbrev 
 
Hemsidan är vår viktigaste kontaktyta mot medlemmarna och det är nödvändigt att hålla 
den uppdaterad. En modernisering är planerad via den konsultfirma som vi anlitar. Det 
måste vara lätt att navigera på hemsidan. 
 
4 nyhetsbrev planeras under året. Ett före årsmötet per brev, övriga per mail. 
 
 

Ekonomi 
 
Då föreningens ekonomi är god planeras oförändrade medlemsavgifter, såvida inte 
årsmötet bestämmer annorlunda. Inga större utgifter utöver de som förekom förra året 
förutses, förutom moderniseringen av hemsidan (cirka 10-15 tkr). 
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Planerade seminarier och möten 
 

- Caféaftnar i Göteborg: två har redan hållits i februari respektive mars: ”Vilka aktiviteter 
är viktigast ur miljösynpukt på individnivå?”, med Jörgen Larsson Chalmers, samt ”Mat, 
klimat och hälsa” (som en förberedelse för höstens Riksstämmesymposium). Flera 
planeras, delvis i samarbete med Ingenjörer för miljön. 

- Klimatgruppen fortsätter sitt arbete, bl a med att utarbeta en rese- och klimatpolicy för 
LfM. Dessutom har gruppen fortsatt kontakt med Anthony Costello. 

- Föredrag om Nanotekniken och dess problem i maj av Björn Fagerberg i Uppsala. 

- Föredrag om Bhopalolyckan av Ingrid Eckerman under Sevesodagarna i oktober. 

- Tisdagssammankomst på Läkaresällskapet om Det Naturliga Steget, som jubilerar, med 
Karl-Henrik Robèrt. 

- Symposium på Riksstämman: Mat, klimat och hälsa med Bertil Hagström som 
moderator. Planeringen är i full gång och de flesta föreläsare har accepterat. 

- Aktiviteter i den nystartade Uppsalagruppen. 

- Diskussioner förs med Läkarförbundet och Sjukhusläkarna om gemensamma 
aktiviteter/seminarier under Almedalsveckan i Visby.  

 
 

Remissvar 
 

- Utfasning av ftalater. 

- Livsmedelsverkets kostråd. 

- Sannolikt flera. 

 
 

Kontakter med andra organisationer 
 

Läkarförbundet 

- En arbetsgrupp för Klimat och hälsa har nyligen bildats där Björn Fagerberg är 
föreningens representant. Gruppen har just börjat sitt arbete. 

- Ev. artiklar i Läkartidningen 
 

Läkaresällskapet 

- Global hälsokommitté har bildats på initiativ av Peter Friberg och rekrytering av 
ordförande pågår. Då detta är klart bör representant för LfM utses. 

- Tisdagssammankomst (se ovan). 

- Symposium på Riksstämman (se ovan). 
 

Ingenjörer för Miljön 

- Fortsatt samarbete med Göteborgsgruppen. 

- Ev. utvidgat samarbete då IfM har ett stort antal aktiviteter och sammankomster av 
intresse för oss. 
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SwedNanotech 

- Fortsatt bevakning och deltagande i möten planeras, främst för att bevaka 
säkerhetsaspekterna. 

 

Tord Kjellströms forskargrupp i Lund 
Fortsatt samarbete och stöd för Tords viktiga arbete om hälsoproblem vid arbete i hett 
klimat. Ev gemensamma artiklar och uppvaktningar. 
 
 

Internationellt 
 
Genom vår internationella sekreterare bevakar vi framförallt följande organisationer: 

- ISDE (International Society of Doctors for the Environment). Matilda van den Bosch är 
nominerad som “president elect” för ISDE, vilket innebär att hon 2017 blir president för 
två år.  

- HCWH (Health Care without Harm). 

- Climate and Health Council. 
 
 

Övrigt 
 

En uppvaktning av Klimat- och miljöminister Åsa Romson planeras. Vi vill påtala 
att klimatförändringarnas inverkan på människors hälsa har fått allt för liten 
uppmärksamhet i debatten hittills. Brev är redan avsänt. 
 
 
 
Sven Blomqvist, ordförande 
2015-03-24 


