Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen för Svenska Läkaresällskapets sektion för Arbets- och Miljömedicin (ARM) får
härmed avge berättelse för sektionens verksamhet under verksamhetsåret 2018.

Styrelse och övriga funktionärer valda vid årsmötet
Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Övriga ledamöter:

Gun Johansson, Stockholm
Karl Forsell, Umeå
Anita Gidlöf Gunnarsson, Örebro
Jonatan Axelsson, Lund
Martin Tondel, Uppsala
Kristina Jakobsson, Göteborg/Lund
Marika Drijovska, Trelleborg
Ingela Helmfrid, Linköping
Håkan Tinnerberg, Göteborg

Revisorer:

Per Haglind, Göteborg
Bengt Ståhlbom, Linköping
Lars Barregård, Göteborg (revisorssuppleant)
Anna-Carin Olin, Göteborg (sammankallande)
Bengt Ståhlbom, Linköping.

Valberedning:

Styrelsemöten mm
Styrelsen har haft sex telefonmöten under verksamhetsåret 2018.
Hemsida
Vi har en ny hemsida vilken nås på: http://arm-arbetsochmiljomedicin.com/
Styrelsen vill rikta stort tack till Jens Qwarngård, kommunikatör vid Arbets- och
miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro för hjälp att bygga upp denna sida.
Svenska läkaresällskapet
Martin Tondel representerar ARM på Svenska läkaresällskapets fullmäktigemöte i Stockholm
den 15 maj. Organisationsförändring diskuterades där huvudalternativet är att sektionerna blir
medlemsföreningar. Stadgekommitté tillsatt inför beslut 2019.
ARMs höstmöte 2018
ARM arrangerade det fjärde höstmötet i Uppsala. Det var 83 deltagare på mötet och vi fick in
27 abstracts. Dokumentation från mötet finns här http://www.ammuppsala.se/hostmote
Mötet var uppskattat och vi kommer fortsätta arrangera höstmöten kring forskning inom
Arbets- och Miljömedicin. Nästa höstmöte blir i Örebro den 13-14 november, 2019.
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Remisser, representation mm
ARM har inte lämnat några remisser eller skrivelser under verksamhetsåret.
Utskick till medlemmarna
Sektionen har sänt ut ett medlemsbrev under verksamhetsåret via e-post.
Stipendiefonden för arbets- och miljömedicin
Två resestipendier på vardera 10 000 kr delades ut under året till:
1. Albin Stjernbrandt, Umeå universitet, enheten för yrkes- och miljömedicin, för ”7th
American Conference on Human Vibration”, Seattle, juni 2018.
2. Viktoria Wahlström, Umeå universitet, enheten för yrkes- och miljömedicin, för resa till
konferensen ”International Society for Physical Activity and Health”, London, 2018.
Vårmötet
Arbets- och miljömedicin i Linköping var värd för det arbets- och miljömedicinska vårmötet
2018 där ARM arrangerade postersektionen ”Landet runt på tre minuter”.
Årsmöte
Årsmötet hölls i samband med det Arbets och miljömedicinska vårmötet i Linköping den 26
april 2018. http://arm-arbetsochmiljomedicin.com/wpcontent/uploads/2019/03/Årsmöte2018.pdf
Medlemsavgift
Årsavgiften för medlemskap i ARM 2018 var 150 kronor. Enbart tolv personer betalade in
medlemsavgifter under året, varav några valde att betala för mer än ett år. Styrelsen avser att
fortsatt vara aktiva att informera om ARMs verksamhet för att öka antalet medlemmar.
Ekonomi
Beträffande sektionens och stipendiefondens ekonomi hänvisas till separat redovisning.
Slutord
Styrelsen ser fram emot nytt verksamhetsår där vi tillsammans verkar för mindre ohälsa i
arbetslivet.
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