
 

 

Protokoll från Läkare för Miljöns årsmöte 2022-03-30 via zoom 

 

 
Styrelse 2021: Maria Wolodarski (ordf.), Sven Blomkvist (vice ordf.), Anne v Heideman (sekreterare), 

Carl-Gustaf Elinder (kassör och medlemsansvarig), Caisa Laurell (ledamot), Björn Fagerberg (ledamot), 

Linda Moren (ledamot+Jämtland, Härjedalen), Ylva Olerud (ledamot), Ingrid Mobacke (ledamot) och 

Peter Nygren (ledamot).  

Adjungerade: Margareta Falk Hogstedt, Per Broman, Gösta Alfvén, Bertil Hagström (läkemedel), Staffan 

Mårild (kost), Sigrid Hammarqvist (DFF, Dalarna), Frida Ridderstedt (Gävleborg), Ida Persson (Skåne), 

Stina Åkefeldt/Ulrika Nyhammar (Värmland), Hanna Jerndahl (Västerbotten), Sissela Sylvan 

(Stockholm), Sven Langworth (läkemedel), Elisabeth Wijnbladh, Sandra Isaksson (Östergötland), Josefin 

Granberg (Kronoberg), Joakim Crona (luftföroreningar). 

 

 

1. Mötets öppnande. Vice ordförande Sven Blomqvist förklarade mötet öppnat. Närvarande ur 

styrelsen var Sven Blomqvist, Carl-Gustaf Elinder, Linda Morén, Ingrid Mobacke, Peter Nygren 

och Anne von Heideman samt adjungerade Margareta Falk Hogstedt, Gösta Alfvén, Bertil 

Hagström, Staffan Mårild, Frida Ridderstedt (även valberedningen), Ida Persson och Elisabet 

Wijnbladh, ur valberedningen Gustav Ullenhag (sammankallande) och Maria Petri samt 

revisorsuppleant Nils Feltelius och sju övriga medlemmar i föreningen. Innan 

årsmötesförhandlingarna höll Gunnar Westberg från Svenska Läkare mot Kärnvapen en 

föreläsning ”Hur vi som läkare kan rädda världen”. 

 

2. Godkännande av kallelseförfarandet och dagordningen. Kallelseförfarande och 

dagordningen godkändes.  

 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Till ordförande valdes Sven Blomqvist och till 

sekreterare Anne von Heideman. 

 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes 

Staffan Mårild och Margareta Falk Hogstedt. 

 

5. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och 

revisorernas berättelse. Samtliga dokument finns på hemsidan sedan två veckor tillbaka. 

Verksamhetsberättelsen presenterades av Sven Blomqvist och ekonomiska redovisningen av 

kassör Carl- Gustaf Elinder. Föreningen har för närvarande 344 medlemmar och tolv 

lokalföreningar inklusive Doctors for future #dff på nätet. Föreningens ekonomi är god. Årets 

resultat var positivt, 68 tkr, och tillgångarna vid årets slut 221 tkr. Revisorerna har granskat 

årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2021 och tillstyrker att 

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Verksamhetsberättelsen, 



ekonomiska redovisningen och revisorernas berättelse godkändes.  

 

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

 

7. Val av ordförande och styrelseledamöter. Valberedningen presenterade sitt förslag. Maria 

Wolodarski kvarstår som ordförande och Sven Blomqvist, Ingrid Mobacke och Peter Nygren 

som ledamöter, samtliga för ytterligare ett år. Avgående ledamöter är Björn Fagerberg, Ylva 

Olerud och Linda Morén. Caisa Laurell har avsagt sin styrelsepost efter ett år. Enligt 

valberedningens förslag valdes följande personer till styrelsen: Omval av Car-Gustaf Elinder 

som kassör och Anne von Heideman som ledamot för två år, nyval av Ida Persson, Malmö 

(tidigare adjungerad och leder lokalföreningen i Skåne), Julia Cromvik, Göteborg (hematologi 

Sahlgrenska) och Johan Bergengren, Uppsala (termin 4, studentrepresentant) som ledamöter för 

två år samt Agnes Lundborg Agner (termin 10 Göteborg) som ledamot för ett år (fyllnadsval). 

Fördelning av övriga styrelseposter (förutom ordförande och kassör) sker vid konstituerande 

styrelsemöte efter avslutat årsmöte. Valberedningen föreslog Victoria Carxon (AT i Torsby, 

Värmland) till ny adjungerad till styrelsen. Adjungerade utses av styrelsen.  

 

8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. Enligt valberedningens förslag omvaldes 

revisorerna Göran Reitberger och Jehns Christian Martineus för ett år och revisorssuppleant Nils 

Feltelius omvaldes för ett år.  

 

9. Val av valberedning. Till valberedning omvaldes Gustav Ullenhag (sammankallande) och 

Maria Petri för ett år. Frida Ridderstedt avsäger sig fortsatt deltagande i valberedningen. 

Beslutades att valet av ytterligare en person till valberedningen delegeras till styrelsen. 

Föreslogs att någon av de avgående ledamöterna tillfrågas i första hand.  

 

10. Fastställande av medlemsavgifter för 2023. Beslutades att medlemsavgifterna skall vara 

oförändrade 200 kr för fullbetalande och 100 kr för studerande under 2023.  

 

11. Diskussion om verksamhetsplan för det kommande året. Sven Blomqvist informerade att 

verksamhetsplan för 2022 finns att läsa på hemsidan. 

 

12. Övriga föreningsärenden. Sven Blomqvist informerade att avtackning av avgående 

styrelseledamöter planeras att ske i samband med vårens sista styrelsemöte i början av juni 

vilket planeras att bli ett fysiskt möte. 

 

13. Mötet avslutades.  

 

Vid pennan 

 

 

Anne von Heideman 

 

 

Justeras 

 

 

Staffan Mårild                                                    Margareta Falk Hogstedt 


