Läkarföreningen för Integrativ Medicin:

Verksamhetsberättelse 2018
Förra årsmötet ägde rum den 24 mars 2018 på Magelungen, Bondegatan i Stockholm.

Styrelse
Styrelsen har under 2018 bestått av nedan personer.
Ordinarie ledamöter






Ralf Sundberg (Ordförande)
Rune Eliasson
Bo Edelstam
Ursula Flatters

Valberedning
Då val av ledamöter till den nya styrelsen vid samgåendet mellan LIM och FIM, görs vid den
gemensamma delen av kommande årsmöte har en valberedare från respektive styrelse
valts:
 Jenny Levin från FIM
 Bo Edelstam från LIM

Revisorer
Elise Milton, Kristian Holmberg

Mål för verksamhetsåret
Riktlinjerna för det gångna verksamhetsåret har varit:
Att förbereda samgåendet med FIM som det slutligen tas beslut om under ett extra årsmöte
senare under året.
Likt föregående år har styrelsen valt att helt avstå från arvoden för verksamhetsår 2018.

Styrelsemöten

FIM och LIM har haft fyra möten under verksamhetsåret för att förbereda samgåendet av
föreningarna. Tre möten under 2018 och ett under 2019.
E-postutskick

Regelbundna e-postutskick för FIM och LIM har gjorts nästan varje månad. Leena
(ordförande FIM) och Klas Nygren håller i detta gemensamt.
Hemsidan

FIM och LIM har flyttat över domänen till eget kontot på Loopia webbhotell.
Sociala medier

FIM:s och LIM:s gemensamma sida på Facebook uppdateras av ordinarie
styrelseledamöter och har under 2018 fortsatt att uppdateras regelbundet av framför
allt arbetsutskottet i FIM. Antal personer som gillar Facebook-sidan ökar kontinuerligt
och ligger för närvarande på över 3100 personer.
Seminarier

Två-dagars-konferensen ”Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress
och utmattning” hölls den 13 – 14 april 2018 på Historiska muséet. Föreläsarna bestod av
(i talesordning) Jörgen Herlofson, Rolf Holmqvist, Peter Gøtzsche, Jan Aronsson, Thomas
Ljungerg, Roger Nilsson, Göran Högberg, Töres Theorell, Bitten Jonsson, Peter Martin, Jenny
Levin och Jill Taube. Likt föregående seminarier genomfördes även tvärvetenskapliga
diskussioner som kommande inslag under båda konferensdagarna.
De seminariefilmade föreläsningarna från hösten 2017 och våren 2018 är uppladdat på
Integrativ Medicins youtube-kanal. Under 2018 har filmerna sammanlagt fått 31 000
visningar och de visades i totalt 351 000 minuter. Topp i visningarna har under detta år
varit föreläsningsfilmen ”Kolesterolets roll i åderförkalkningen” med Ralf Sundberg. Den har
under 2018 visats i 42 000 min och den har visats 3800 gånger. Tvåa är ”Den blöta
sanningen” med Tore Persson.
Övrigt
Vissa brister i styrelsens arbete framförallt med påminnelser om påminnelser om
medlemsavgift samt uppdatering av medlemsregister måste medges vilket bidragit till en
negativ utveckling. Orsaken till detta har varit att två av fyra styrelseledamöter haft långa
sjukperioder.
Ralf Sundberg, ordförande

