
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll årsmöte för Läkare för Miljön 1 juni 2020 

 
Styrelse 2019-2020: Sven Blomqvist ordf., Maria Wolodarski vice ordf., Anne v Heideman sekreterare, 

Carl-Gustaf Elinder kassör och medlemsansvarig, Elisabeth Wijnbladh, Ellinor Berg, Caisa Laurell, Sofia 

Hammarstrand, Björn Fagerberg och Vindar Fritzell. Adjungerade: Margareta Falk-Hogstedt, Per Broman, 

Gösta Alfvén, Bertil Hagström, Staffan Mårild, Sigrid Hammarqvist, Frida Ridderstedt/Ylva Olerud, Ida 

Persson, Stina Åkefedt/Ulrika Nyhammar, Linda Morén, Ramona Forsman och Mira Rehal.  

 
 

1. Mötets öppnande. Ordförande förklarade mötet öppnat. Närvarande ur styrelsen var Sven 
Blomqvist, Björn Fagerberg, Carl-Gustaf Elinder, Maria Wolodarski, Elisabeth Wijnbladh, 
Ellinor Berg, Vindar Fritzell och Anne von Heideman, adjungerade Margareta Falk-Hogstedt, 

Gösta Alfvén, Per Broman, Staffan Mårild, Sigrid Hammarqvist, Frida Ridderstedt, Ylva 
Olerud, Linda Morén och Ramona Forsman, valberedningen med Gustav Ullenhag, Maria 

Petri och Åke Thörner samt ytterligare sex medlemmar.  

2. Godkännande av kallelseförfarandet och dagordningen. Kallelseförfarandet och dagordningen 

godkändes. Till övriga punkter tillkom avtackning av avgående ledamöter. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Björn Fagerberg valdes till ordförande och Anne 
von Heideman till sekreterare för mötet. 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Staffan Mårild och Sigrid Hammarqvist valdes 
till justeringsmän tillika rösträknare.  

5. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas 

berättelse. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse (Sven Blomqvist), ekonomisk 

redovisning (C-G Elinder) och revisorernas berättelse (skickad av revisor Göran Reitberger). 
Dessa dokument finns på hemsidan. Våra utgifter är små och vår ekonomi god. Det finns 153 tkr 

på föreningens konto idag. Det finns 268 medlemmar i medlemsregistret. Vi har haft en mycket 
gynnsam medlemsutveckling de senaste två åren! Dokumenten godkändes och lades till 
handlingarna. 

6. Ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

7. Val av ordförande och styrelseledamöter. Gustav Ullenhag presenterade valberedningens 
förslag. Maria Wolodarski kvarstår och valdes till ordförande enligt valberedningens förslag. 

Sven Blomqvist kvarstår och valdes till vice ordförande. Övriga kvarstående ledamöter är 
Elisabeth Wijnbladh, Caisa Laurell och Vindar Fritzell. Carl-Gustaf Elinder omvaldes till kassör 

för två år. Björn Fagerberg valdes om till ledamot och Anne von Heideman till sekreterare för två 
år. Linda Morén, ST-läkare infektionskliniken Östersund och Ylva Olerud, ST-läkare radiologi 
Gävle, valdes till nya ledamöter för två år. Avgående ledamöter är Sofia Hammarstrand och 

Ellinor Berg.  

8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. Till revisorer valdes Göran Reitberger och 
Jehns-Christian Martineus för ett år och till revisorssuppleant Nils Feltelius för ett år.  

9. Val av valberedning. Till valberedning valdes Gustav Ullenhag (sammankallande), Åke Thörner 
och Ellinor Berg, alla för ett år.  



10. Fastställande av medlemsavgifter för 2021. Medlemsavgifterna för 2021 fastställdes till 

oförändrade 200 kr för fullbetalande läkare, 200 kr för associerad medlem, 100 kr för student och 
500 kr för stödmedlem. 

11. Diskussion om verksamhetsplan för det kommande året. Sven Blomqvist presenterade 
verksamhetsplanen. Fortsatta styrelsemöten första onsdag varje månad. Oklart var och när ev 

höstmöte/idémöte kan äga rum. Lokalföreningar i åtta regioner plus på nätet, dessa rapporterar till 
styrelsen och kontaktpersonerna adjungeras till styrelsen. Hemsidan fungerar bättre men det vore 
bra om flera personer kunde hjälpa till med att uppdatera den. Nationellt möte om Hållbar 

sjukvård den 10/11 i samarbete med SLS ska arrangeras digitalt om det ej kan arrangeras som 
fysiskt möte. Maria Wolodarski leder SLS arbetsgrupp om klimat och hälsa. Kostgruppen är aktiv 
under Caisa Laurell och planerar ev ett nationellt möte 2021. Bertil Hagström är med i 

arbetsgruppen för läkemedel och miljö samt RLIM. Björn, Sofia och Maria är med i SLF 
arbetsgrupp för klimat och hälsa. LfM deltar även i Fossilfritt Sverige och samarbetar med flera 

internationella organisationer (ISDE, HCWH, Health and Environment Alliance). LfM 
samarbetar även med IfM (MiljÖL i Stockholm mm). Per Broman tipsade om att Karl-Henrik 
Robèrt inbjudit oss till sin kurs Sustainability Academy.  

12. Övriga föreningsärenden. Avgående ledamöter tackades av. Avgående ordförande Sven 

Blomqvist och ny ordförande Maria Wolodarski fick var sin bok.  

13. Mötets avslutande. 

 

 

Vid pennan 

 

Anne von Heideman, sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

Staffan Mårild                                             Sigrid Hammarqvist 

 


