
 
 
 

VERKSAMHETSPLAN 2011 
 
 
 
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. E-brev 
även till medlemmar som fallit ur medlemsregistret kan förhoppningsvis locka några åter.  
E-adresser samlas in successivt.  
 
 
EKONOMI 
 
Medlemsavgifterna föreslås för fullbetalande medlem 100 kr första året och därefter 250 kr, 
för studenter 20 kr och för stödmedlemmar 400 kr.  
 
Antalet medlemsbrev med vanlig post hålls nere och ersätts dels med elektroniska brev, dels 
med fler men enklare nummer av Nyhetsbrevet. Extern layoutare anlitas endast för enstaka 
temanummer. Redaktören får en mindre ersättning (1 000 kr per nummer).  
 
Kostnaderna för deltagande i ISDEs årsmöte i Paris bör inte överstiga 5 000 kr. 
 
 
KONTAKTER MED ANDRA ORGANISATIONER 
 
Läkarförbundet  Läkemedel och miljö är en aktuell fråga. Tre artiklar i temanummer av 
Läkartidningen om läkemedel och miljö har accepterats. 
 
Läkaresällskapet  Ett symposium på Riksstämman om läkemedel och miljö föreslås. Förslag 
till tema 2012 ”Framtidens miljö och hälsa” inskickat. 
 
Ingenjörer för Miljö och Ekonomer för Miljö  Ett Miljöl i Stockholm om läkemedel och 
miljö planeras till hösten. Fortsatt samarbete med IfM i Göteborg om caféaftnar.  
 
Universitet och högskolor  Föreläsningar och diskussion om utbildningar då vi efterfrågas. 
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INTERNATIONELLT 
 
Climate and Health Council  Fortsatt medlemskap. 
 
HCWH (Health Care without Harm): Bevakning av mailutskick sker.  
 
ISDE (International Society of Doctors for the Environment): Bevakning av mailutskick sker. 
Deltagande i General Assembly i Paris 11 april. 
 
INCHES (International Research and Information Network on Children's Health, 
Environment and Safety): Bevakning av mailutskick. 
 
FMF (Foreningen for Miljö & Folkesundhed), vår danska systerförening: Fortsätta distribuera 
Nyhetsbrevet elektroniskt utan kostnad och erbjuda plats i tidningen. 
 
Sambhavna, kliniken i Bhopal, Indien: Diskussioner i samband med besök där. 
 
 
ÖVRIGT 
 
Lobbying och marknadsföring genom att delta i möten, konferenser mm. 
 
 
FRAMTIDA STRATEGI - DISKUSSIONSUNDERLAG 
 
Några av följande frågor har diskuterats inom styrelsen. Ytterligare input under årsmötet 
önskas. 
 
- Seminarium om livsstil och miljöfrågor. 
- Depleted uranium (DU, utarmat uran). Se motion. 
- Koldioxidutsläppen i sjukvården. Se motion. 
- Nanomaterial, nanomedicin och nanoteknologi. Se internt dokument från HCWH. Lennart 
Persson är intresserad. 
- Utveckling av hemsidan. Möjligheter till föreläsarkatalog, kommentarsfunktion och 
bloggfunktion finns. 
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