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Forslag til forretningsorden 
 

1. Forretningsorden regulerer møtet. Forretningsorden vedtas med alminnelig flertall.  
2. Ved årsmøtet har alle stemmerett som har gyldig medlemskap som er betalt innen 30 

dager før årsmøtet. 
3. Årsmøtet ledes av ordstyrer som blir valgt ved konstitueringen av møtet. Det velges i 

tillegg en digital ordstyrer som tilrettelegger for møtedeltakelse via Zoom. 
4. Deltakere skal opptre med respekt for hverandre og møtet, på en måte som best mulig 

bidrar til at det fattes avgjørelser på en saklig og korrekt måte. Det som sies, skal sies i 
plenum eller i organiserte diskusjonsgrupper. 

5. Møtedeltakere melder seg på talerlisten ved håndsopprekning eller ved å skrive «navn 
innlegg», «navn replikk» eller «navn saksopplysning» i chattefunksjonen på Zoom. 

6. Alle digitale møtedeltakere skal ha lyden på egen mikrofon avslått under møtet. 
7. Møteleder kan tillate inntil to replikker til innlegg med påfølgende svarreplikk. Taletid 

for innlegg er 4 minutter. Taletid for replikker er 2 minutt. Talerlista kan omgjøres av 
ordstyrer slik at de som ikke har hatt ordet tidligere i debatten, flyttes før de som har 
snakket tidligere i debatten. 

8. Alle forslag fremmes muntlig i møtet. Forslagsstiller må da tegne seg og fremme 
forslaget i debatten. Det må komme tydelige frem av innlegget at det er et forslag til 
vedtak. Ordstyrer skal gjenta det foreslåtte forslaget for å sikre at det er forstått rett. 
Dersom mulig bes delegatene om å også sende forslaget skriftlig til ordstyrer. Dette 
gjøres ved å sende forslaget på e-post til info@legenesklimaaksjon.no. 

9. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet skal det foretas en ny votering. 
Ved andre gangs stemmelikhet blir innstillingen stående. 

10. Ved behov for skriftlig valg (se valgregler for personvalg), gjøres dette ved en 
kombinasjon av stemmesedler (for fysiske møtedeltakere) og Zooms poll-funksjon (for 
digitale deltakere). 

11. Ved valg og voteringer skal alle møtedeltakere være tilstede. 

Valgregler for personvalg 
 

1. Valgkomité presenterer først sitt arbeid og sin innstilling. 
2. Ved alternative forslag til innstillingen skal møtet først ta stilling til antall medlemmer i 

styret for 2022-2023. Ved behov må alternative forslag settes opp mot en bestemt 
person i innstillingen.  

3. Alle kandidatene har rett til opptil tre støttetaler hver, og avgjør selv om de vil benytte 
en av disse personlig. 

4. Dersom det ikke er andre kandidater enn valgkomitéens innstilling, velges kandidaten 
ved akklamasjon. Valget gjøres skriftlig dersom minst én møtedeltaker med 
stemmerett krever dette. 

5. Dersom det er flere enn to kandidater til ett bestemt verv, må kandidaten ha 
minimum 50% av stemmene for å bli valgt. Oppnår ingen av kandidatene 50% av 
stemmene i første valgomgang, faller den av kandidatene med færrest stemmer ut. Slik 
fortsettes det til en av kandidatene har oppnådd de nødvendige 50% av stemmene. 
Ved stemmelikhet skal det foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet 
avgjøres valget ved loddtrekking. 

6. Personvalg der det står mellom flere kandidater skal gjennomføres skriftlig. Dette 
gjøres gjennom bruk av poll-funksjonen i zoom. Dersom en av kandidatene i 
personvalg ønsker dette kan valgresultatet holdes hemmelig.  
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Sak 1: Konstituering 
 
Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere 
 
Forslag til ordstyrere: Wenche Arntzen (fysisk) og Jonill Margrethe Fjellheim Knapp (digital) 
 
Forslag til referent: Kommer på årsmøtet 
 
Forslag til tellekorps: Kommer på årsmøtet 
 
Forslag til protokollunderskrivere: Kommer på årsmøtet 
 
Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 
 
Vedtaksforslag: 
 
Årsmøtet godkjenner innkalling, og dagsorden og forretningsorden. 
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Sak 2: Referat fra årsmøtet 17. august 2021 
 
Møtet ble holdt 17. august 2021 på den digitale plattformen Zoom med lyd- og 
bildeoverføring via internett. Det var 24 deltakere, alle stemmeberettigede.  
 
Sak 1: Konstituering  
Knut Mork Skagen ønsket velkommen på vegne av styret. Ernst Kristian Rødland ble 
enstemmig valgt som ordstyrer. Svein Ivar Fylkesnes ble valgt som referent. Erlend Aasheim 
og Tuva Elisabeth Wyller ble valgt som protokollunderskrivere. Knut Erling Moksnes og 
Matilla Berger ble valgt som tellekorps.  
 
Vedtak: A ̊rsmøtet godkjenner innkalling, og dagsorden og forretningsorden.  
 
Sak 2: Referat fra stiftelsesmøte 2020  
Det var ingen kommentarer til referat fra stiftelsesmøtet 2020.  
 
Sak 3: Årsmelding 2020  
Styret orientere kort om innholdet i årsmeldingen. Gis kort orientering om aktiviteter og 
bakgrunn for arbeid som er gjennomført. Gis kommentar om skrivefeil i årsmeldingen mht. 
feil dato for stiftelsesmøtet.  
 
Vedtak: A ̊rsmøtet godkjenner årsmelding for 2020.  
 
Sak 4: Regnskap 2020  
Styret orienterte kort om regnskap. Gis kommentar fra medlem om at hvis styret har mer en 
beskjedne utlegg kan dette vurderes refunderes fra midler i foreningen. For øvrig ingen 
kommentarer til regnskapet.  
 
Vedtak: A ̊rsmøtet godkjenner regnskapet for 2020.  
 
Sak 5: Status 2021  
Styret orienterte om status for 2021.  
 
Vedtak: A ̊rsmøtet tar styrets statusrapport for 2021 til etterretning  
 
Sak 6: Planer for 2021-22  
Styret orienterte om planer for 2021.  
 
Under årsmøtet ba styret om innspill til det videre arbeidet. Følgende saker/tema ble gitt som 
innspill til tema for det videre arbeidet:  
 

• Løfte frem klimakonsekvenser av ernæring/kosthold for klima 	
• Benytte høringskommentar som metode til å påvirke nasjonale 

myndigheter/klimautslipp 	
• Kontakt med tilsvarende organisasjoner i andre land 	
• Samarbeid med RHF om klimautslipp i sykehus 	
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• Formidle oppsummert kunnskap om helsekonsekvenser av klimaendringer til 
medlemmer og helsepersonell 	

• Arbeide med helseaspektet i rapport fra FNs klimapanel 	
• Samarbeid med organisasjonen Sabima 	
• Samarbeid og involvering av ulike yrkesforeninger  
• Samarbeid med kommuneoverleger/samfunnsmedisinere da helse-klima 

representerer et folkehelseproblem  
 
Vedtak: Styret tar med seg årsmøtets innspill til aktiviteter og budsjett i utforming av planer 
for 2021/2022.  
 
Sak 7: Valg av styreleder og styremedlemmer  
John Gunnar Mæland presenterte valgkomitéens innstilling til nytt styre. I tillegg til den 
opprinnelige innstillingen, leverte Mæland benkeforslag om å utvide styret til 6 medlemmer (i 
tillegg til styreleder), med Trond Heir som det 6. styremedlem. Med dette forslaget ble 
innstillingen som følger:  
 
Leder: 
Knut Mork Skagen (barne- og ungdomspsykiatri, Trondheim) - velges for 1 år (gjenvalg)  
 
Styremedlemmer:  
Wenche Arntzen (barne- og ungdomspsykiatri, Tromsø) – velges for 2 år (ny) 
Jonill Margrethe Fjellheim Knapp (student, Tromsø) - velges for 2 år (ny) 
Ernst Kristian Rødland (infeksjonsmedisin, Oslo) - ikke på valg 
Elisabeth Tran (LIS1, Bergen) - velges for to år (gjenvalg)  
Erlend T. Aasheim (global helse, Oslo) - velges for to år (gjenvalg) 
Trond Heir (psykiatri, Karasjok/Oslo) – velges for 1 år (ny) 
 
Varamedlemmer:  
Lasse Pihlstrøm (nevrologi, Oslo) – velges for 1 år (gjenvalg) 
Ragnhild Vereide (student, Trondheim) – velges for 1 år (ny)  
 
Vedtak: A ̊rsmøtet vedtar valgkomitéens innstilling til nytt styre, med tillegg av et styremedlem 
valgt etter benkeforslag.  
 
Sak 8: Valg av valgkomite  
Innstilling fra styret til valgkomité: 
Martha Revheim 
Sara Soraya Eriksen 
Kristin Planting Mølmann  
 
Vedtak: A ̊rsmøtet vedtar styrets innstilling til valgkomité.  
 
17.08.21 
Svein Ivar Fylkesnes 17.08.21  
Tuva Elisabeth Wyller (sign) 
Erlend Aasheim (sign)  
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Sak 3: Årsmelding 2021 
 
I årsrapporten for 2021 finner du informasjon om virke og resultater til Legenes klimaaksjon i 
2021. Rapporten omtaler aktiviteter og resultater, organisasjonens økonomi og 
økonomistyring, viktige samarbeidspartnere, samt hvem som er i foreningens styre. 
 
Administrasjon og organisasjon 
Styret 
 
Ved inngangen til 2021 satt styret som ble valgt ved stiftelsesmøtet 4.6.20: 
 
Knut Mork Skagen (leder, Trondheim) 
Sara Soraya Eriksen (Bergen) 
Kristin Planting Mølmann (Tromsø) 
Ernst Kristian Rødland (Oslo) 
Elisabeth Tran (Oslo) 
Erlend T. Aasheim (Oslo) 
 
Varamedlemmer: 
Lasse Pilhstrøm (Oslo) 
Ola Nordrum (Irland) 
 
Eirik Søfteland, som også var valgt inn som styremedlem, trakk seg fra styret våren 2021.  
 
Årsmøtet 17.8.21 valgte følgende styre for det neste året: 
 
Knut Mork Skagen (Trondheim, leder) 
Wenche Arntzen (Tromsø) 
Jonill Margrethe Fjellheim Knapp (student, Tromsø)  
Ernst Kristian Rødland (Oslo)  
Elisabeth Tran (Bergen)  
Erlend T. Aasheim (Oslo) 
Trond Heir (Karasjok/Oslo) 
  
Varamedlemmer:  
Lasse Pihlstrøm (Oslo) 
Ragnhild Vereide (student, Trondheim) 
 
Styret valgte Elisabeth Tran som nestleder. Knut Mork Skagen har fungert som 
økonomiansvarlig. 
 
Valgkomité 
 
Årsmøtet 17.8.21 valgte Sara Soraya Eriksen, Kristin Planting Mølmann og Martha 
Wilhelmine Revheim til valgkomité. 
 
Medlemmer 
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Per 31.12.21 hadde foreningen 282 registrerte medlemmer, en økning på 89 fra året før. Av 
disse var 78 studenter, og 204 helsepersonell. 
 
Årsmøte 2021 
 
Årsmøtet ble holdt digitalt 17. august 2021. 
 
Styremøter 
Det ble avholdt 11 styremøter i 2021, alle ble gjennomført digitalt over Zoom. 
 
Økonomi 
Foreningen hadde inntekter på kr 42.201,- i 2021, og kostnader på kr 24.750,-. Dette ga et 
resultat på kr 17.451,-, som ligger noe under budsjetterte resultat på kr 23.616,-. Inntjening 
på medlemskontingenter var litt lavere enn forventet. I tillegg valgte man å gå over til 
eFaktura-løsning for mer effektivt å kunne fakturere kontingent, noe som ga økte 
bankutgifter.  
 
Aktiviteter 
Ifølge den vedtatte formålserklæringen skal foreningen opplyse, mobilisere, kreve endring, samarbeide 
med andre grupper, og aksjonere lokalt og nasjonalt.  
 
Opplysning og mobilisering 
Møter og foredrag 
Våren 2021 hadde foreningen større aktivitet på sosiale medier, og større møteaktivitet. Vi 
ble invitert av samarbeidsutvalget til spesialisthelsetjenesten til å produsere en video som 
kunne legges ut på sykehusenes intranett og promotere foreningen. Resultatet ble «Derfor er 
det viktig,» med bidrag fra bl.a. Gro Nylander, Are Brean og Marit Hermansen. 
 
I januar var Legenes klimaaksjon sammen med Norsk medisinstudentforening medarrangør 
til webinaret «Pandemiplaneten,» med innlegg fra Ernst Kristian Rødland og Kim 
Gruetzmacher. Studentgruppen koordinerte også en presentasjon for og samtale med 
medisinstudenter ved Universitetet i Oslo. 
 
I februar holdt foreningen et digitalt innlegg ved Spesialisthelsetjenestens miljø- og 
klimakonferanse, og i april et mindre webinar for studenter i samarbeid med NMF Tromsø. I 
mai deltok man i et internt klimastrategimøte for Bergen kommune, med undervisning om 
folkehelsearbeid og klimaendringer.  Det ble også holdt flere møter med samarbeidspartnere i 
helsevesenet i løpet av våren: spesialisthelsetjenestens samarbeidsutvalg, HAMU Vestre 
Viken, og Grønt helsevesen. 
 
Høsten 2021 lanserte «Grønt helsevesen» ved Universitet i Bergen sin rapport «Grønn 
omstilling i norsk helsesektor,» og Legenes klimaaksjon deltok i et frokostmøte i anledning 
lanseringen. I november var forening partner for og holdt innlegg ved Federation of 
International Nordic Medical Students’ Organisations (FINO) 2021. 
 
November 2021 arrangerte Legenes klimaaksjon sitt første fysiske møte i samarbeid med 
Norske leger mot atomvåpen. Under overskriften «Oppslukt av frykt eller inspirert til 
handling» møttes Beatrice Fihn, leder for ICAN, Frode Pleym, leder for Greenpeace Norge, 
og Erik Nakkerud, psykolog og medlem av Psykologforeningens klimautvalg, til en samtale 
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om rollen angsten spiller i mobilisering til handling mot en trussel. Arrangementet ble 
streamet og kan også sees i opptak. 
 
COP26 
Klimatoppmøtet COP26 ble holdt i Glasgow 31. oktober – 13. november 2021. I forbindelse 
med COP26 tok Global Climate and Health Alliance sammen med WHO initiativ til et felles 
opprop fra helsevirksomheter, Healthy Climate Letter. Legenes klimaaksjon var aktiv med å 
promotere brevet til norske aktører, og det fikk tilslutning fra Legeforeningen, Samisk 
legeforening, Norsk sykepleierforbund,  Norsk medisinstudentforening, Ergoterapistudentene 
samt de medisinske fakultetene ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. 
 
Gruvedrift ved Repparfjorden 
Styret har vært opptatt av å følge opp foreningens formålsparagraf som presiserer at man skal 
jobbe for å hindre både global oppvarming og ødeleggelse av natur. Gruveselskapet Nussir 
ASA fikk 2019 driftskonsesjon til å iverksette utvinning av kobber ved Repparfjorden. Den 
23. juni 2021 ble det etablert en protestleir i området for å hindre Nussir i å igangsette 
gruvearbeidet. Styret vedtok i slutten av september en støtteerklæring til protestaksjonen, med 
bakgrunn i prosjektets potensielle skadevirkninger på naturmangfold og manglende hensyn til 
urfolksrettigheter. 
 
Samarbeid og krav 
Styret ønsket våren 2021 å opprettholde fokuset på helsepersonell og helsefagstudenter som 
hovedmålgruppen for foreningens aktiviteter. På nyåret ble det pekt ut tre sentrale områder 
det var mulig å arbeide med framover: 

• klima og naturødeleggelse i legeutdanningen 
• helsesektorens klimafotavtrykk 
• Legeforeningens investeringer i fossile energikilder. 

 
Klimaendringer i legeutdanningen 
Den 6. januar sendte Legenes klimaaksjon et brev til dekanene ved de fire norske medisinske 
fakulteter. Brevet var utformet i samarbeid med foreningens studentgruppe, og var signert i 
fellesskap med Norsk medisinstudent forening, Den norske legeforeningen og Norsk 
samfunnsmedisinsk forening. Det inneholdt konkrete oppfordringer til fakultetene om å styrke 
undervisningen i klimaendringer og naturødeleggelse for legestudenter. Brevet ble ledsaget av 
et leserinnlegg i Khrono. 
 
Brevet førte raskt til et positivt svar gjennom Khronos debattsider, der det ble presentert plan 
om en nasjonal satsing på klima og bærekraft ved de fire studiestedene. Det ble nedfelt en 
arbeidsgruppe der studentmedlemmer i Legenes klimaaksjon medvirket aktivt i arbeidet. Den 
26. november mottok foreningen et svarbrev fra dekan Ivar Prydz Gladhaug og 
fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler, UiO, sammen med den ferdige rapporten om 
klima- og bærekraft i helseutdanningene. 
 
Helsesektorens klimafotavtrykk 
Våren 2021 kom det to nye initiativ angående helsesektorens klimafotavtrykk: etableringen av 
«Grønt helsevesen»-prosjektet ved Universitetet i Bergen, og et representantsforslag fra 
Sosialistisk Venstreparti om å utarbeide egen klimaplan og klimabudsjett for helsesektoren.  
 
Grønt helsevesen er ifølge deres egne nettsider «...et prosjekt for å samle forskere, 
beslutningstakere, klinikere og helseledere for å kartlegge eksisterende klimatiltak i 
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helsesektoren og utvikle en strategi for hvordan vi kan gjøre det norske helsevesenet 
klimanøytralt.» Legenes klimaaksjon deltok ved Grønt helsevesens rundebordskonferanse den 
29.4.21, der aktører fra flere organisasjoner og nivåer i helsesektoren kom sammen om å 
diskutere og gi innspill til dette arbeidet. 
 
Legenes klimaaksjon leverte i tillegg et høringsinnspill til representantforslag 143 S, og deltok 
den 20.4.21 i en videohøring med Stortingets helse- og omsorgskomité sammen med Grønt 
Helsevesen, Norsk sykepleierforbund og Den norske legeforeningen. Forslaget og høringen 
var gjenstand for leserinnlegg i Dagens Medisin - i fellesskap med Klima=Helse, NMF, og 
Grønt Helsevesen – og i Klassekampen. I forbindelse med debatten rundt forslaget hadde 
foreningen også møte med stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, der man fikk 
anledning til å informere nærmere om helsesektorens klimafotavtrykk og muligheter til å 
redusere denne. 
 
Stortinget avviste forslaget, men diskusjonen bidro til å løfte fram helsesektorens ansvar for å 
drive bærekraftig og med lavest mulig klima- og miljøavtrykk. I forbindelse med 
klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) lanserte også helse- og omsorgsdepartementet nye 
klimaforpliktelser på helsefeltet. Høsten 2021 vedtok også de fire regionale helseforetakene 
(RHFene) et sett felles klima- og miljømål for hele spesialisthelsetjenesten. 
 
Legeforeningens investeringer i fossile energikilder 
Legeforeningen disponerer betydelige mengder kapitalmidler, direkte i sine utdanningsfond, 
og indirekte via sitt ansvar for Sykehjelps- og pensjonsordninger for leger (SOP). Legenes 
klimaaksjon, v/Knut Mork Skagen og Kjell-Arne Helgebostad, sendte inn forslag til 
Legeforeningens landsstyremøte 2021 om at Legeforeningen skulle trekke sine investeringer 
helt ut av selskaper som «... baserer en signifikant andel av sin virksomhet på utvinning, 
produksjon, foredling og/eller distribusjon av fossile energikilder, eller som besitter store 
fossile energireserver.» Man foreslo det samme skulle gjelde for SOP, samt at det skulle stilles 
strengere krav til Legeforeningens samarbeidspartnere enn det man gjør i dag. 
 
Legeforeningen v/generalsekretær Geir Riise og økonomidirektør Erling Bakken sendte svar 
på forslaget den 24.3.2021. Sentralstyret har i løpet av våren vedtatt en endring av 
Legeforeningens investeringsstrategi, hvor målet vil være å unngå fossile investeringer og med 
en ambisjon om å få på plass en enda mer bærekraftig tilnærming til kapitalforvaltningen enn 
det dagens strategi representerer. SOP kontrolleres av et eget styre, slik at hverken 
sentralstyret eller landsstyret har mulighet til å direkte vedta endringer i investeringsstrategien 
til sykehjelps- og pensjonsordningen. Det planlegges midlertid en total gjennomgang av den 
bærekraftige profilen til stiftelsen i løpet av 2021, og forslaget er sendt videre som innspill til 
dette arbeidet. 
 
Det er svært gledelig at Legeforeningen har vedtatt å fjerne fossile selskaper fra sin 
investeringsportefølje. Legenes klimaaksjon mener at det har stor betydning at 
Legeforeningen tar en slik beslutning, og det underbygger den store sammenhengen mellom 
klimaendringer og helse. Styret har vært i kontakt med Legeforeningen med ønske om å 
skrive en felles pressemelding eller innlegg om vedtaket, men foreløpig er man ikke i mål med 
dette. 
 
Medlemsaktivitet 
Den 21.5.21 holdt Legenes klimaaksjon sitt første digitale medlemsmøte, med ca. 20 
deltakere. Formålet med møtet var å presentere litt av foreningens aktiviteter, og invitere til 
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innspill og ikke minst aktive bidrag fra medlemmer. Flere uttrykte ønske om arbeidsgrupper 
der engasjerte medlemmer som ikke sitter i styret får mulighet til å bidra til foreningens 
aktiviteter. Dette førte i løpet av høsten til etableringen av en formidlingsgruppe. 
 
Studentgruppen hadde jevnlige møter, men opplevde redusert aktivitet i 2021 enn i 2020. Det 
var midlertid flere studentmedlemmer som var aktive i arbeidet for en rapport om klima- og 
bærekraft i helseutdanningene.  
 
Nettsider og sosiale medier 
Nettsidene inneholder grunnleggende informasjon om foreningen, relevante nyhetssaker, og 
mulighet for å kontakte forening og for å registrere seg som medlem. 
 
Facebook-siden hadde en samlet «reach» for 2021 på 11,390, en økning på 446% fra året før. 
Pr. 31.12.21 hadde siden 813 følgere, en økning på 67 fra året før. 
 
Oppsummering 
Styret har arbeidet for å gjøre foreningens budskap og aktivitet synlig for helsepersonell 
gjennom møter og innlegg i medisinskfaglige tidsskrifter. Foreningen har i 2021 oppnådd 
viktige mål innenfor klima- og bærekraft innen medisinutdanningen, fossilfrie investeringer i 
Legeforeningen, og klimatiltak i helsetjenesten. Året endte med et positivt resultat som går inn 
i foreningens egenkapital. 
 
Vedtaksforslag: 
Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2021. 
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Sak 4: Regnskap 2021 

Resultat  
Inntekter 
Konto 2021 
3200 Medlemskontingent 42 200,00 
3960 Andre inntekter 1,00 
Sum inntekter 42 201,00 

Kostnader 
Konto 2021 
6020 Medlemsrekruttering 1 868,75 
6060 Arrangement 5 000,00 
6810 IT kostnader 8 061,34 
7770 Bank- og kortgebyr 2 170,00 
7779 Gebyr betalingsformidling 0,00 
7835 Tap på fordringer, ikke fradragsberettiget 7 650,00 
Sum kostnader 24 750,09 

Årsresultat 
Konto 2021 
Årets overskudd 17 450,91 

Balanse  
Eiendeler 
Konto 2021 
1510 Kundefordringer 0,00 
1920 Bank 18 410,91 
Sum eiendeler 18 410,91 

Gjeld 
Konto 2021 
2960 Påløpt kostnad/Forskudd innt. 960,00 

Egenkapital 
Konto 2021 
2050 Annen egenkapital 17 450,91 

 
 
Vedtaksforslag: 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2021. 
  



 12 

Sak 5: Status for 2022 
 
Siden årsmøtet avholdes i tredje kvartal, ønsker styret å gi landsmøtet en statusoppdatering 
for inneværende år i tillegg til årsmeldingen fra 2021. 

Administrasjon og organisasjon 
Styret 
 
Styret har holdt 5 digitale møter i 2022. Erlend Aasheim har trukket seg fra styret. 
 
Medlemmer 
Per 1.8.22 hadde foreningen 377 registrerte medlemmer. Av disse var 94 studenter og 283 
helsepersonell. 
 
Økonomi 
Styret vedtok i februar et arbeidsbudsjett for 2022 som vises nedenfor. Det vil trolig bli større 
utgifter knyttet til arrangement, da man har vært åpen for å bruke noe mer enn budsjettert 
dersom man fant det hensiktsmessig. 
 
Budsjettpost Resultat 2021 Budsjett 2022 

   
Kostnader     
IT- og banktjenester 10231 10500 
Arrangement 6869 10000 
Nettsider / Sosiale medier 0 5000 
Totale kostnader 17100 25500 

   
Inntekter     
Medlemskontingent 34551 45000 
Totale inntekter 34551 45000 

   
Resultat 17451 19500 

 
I løpet av våren 2022 har foreningen i tillegg mottatt en gave på kr 10.000,- fra Tidsskrift for 
den norske legeforening. 
 
Opplysning og mobilisering 
Foreningen har bidratt med undervisning i flere fora, bl.a. for medisinstudenter ved 
Universitetet i Oslo og ved digital konferanse om helse og klimaendringer arrangert av 
Kompetansesenter for miljø og helse. Foreningen har også holdt et høyt aktivitetsnivå med 
artikler og debattinnlegg både i dagpressen og fagtidsskrifter. Til sommeren ble foreningen 
invitert til å bidra med en gjesteleder i Tidsskriftet for den norske legeforening. 
 
Legeforeningens faglandsråd, det høyeste organet til foreningens fagstyrer, valgte klima og 
helse som et av temaene som skulle belyses ved årets møte i april. Flere styremedlemmer ble 
invitert, både til å holde innlegg om klimaendringer sett i lys av sine respektive spesialiteter, 



 13 

og til å delta i en panelsamtale ledet av Anne Kveim Lie. Det var en god anledning til å sette 
klima og helse på dagsorden hos en bred gruppe interesserte legekollegaer.  
 
Samarbeid og krav 
Foreningen har levert innspill både til Folkehelsemeldingen og til Utviklingsplan ved St. 
Olavs Hospital 2023-2026. 
 
Foreningen har fulgt opp helse- og omsorgsdepartementets uttalelse om nye klimaforpliktelser 
på helsefeltet med henvendelse til departementet i brevs form, ledsaget av leserinnlegg i 
Dagens Medisin. Brevet etterlyste blant annet et kompetansesenter for bærekraft som vil stå 
ansvarlig for å lede arbeidet med grønn omstilling av helsesektoren. 
 
Jordens dag den 22. april hadde grønn investering som hovedtema. I den anledning ble det 
sendt en ny henvendelse til Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) med 
oppfordring om at deres aksjeportefølje bør gjøres fossilfri. 
 
Nytt av året er at det ble tatt initiativ til flere nettverksmøter mellom representanter fra 
Legenes klimaaksjon, Veterinærenes bærekraftsforum, Psykologforeningens klimautvalg og 
Environmental Physiotherapy Association. Målet er å finne fruktbare samarbeidsformer som 
kan bidra til å styrke formidlingen av helseaspekter ved diskusjoner og beslutninger om klima 
og miljø. Første resultat av møtene er et åpent arrangement med foredrag og paneldiskusjon 
som holdes i Oslo etterkant av årsmøtet. 
 
Medlemsaktivitet 
Det ble holdt digitalt medlemsmøte den 22. februar 2022, som produserte nye idéer til 
aktivitet i sosiale medier som planlegges iverksatt i løpet av høsten. 
 
Studentgruppa 
Norsk medisinstudentforening arrangerte en «klimauke» i mars, og studentgruppa bidro med 
stand både i Tromsø og Trondheim, og med foredrag for Trondheimsstudentene. Gruppa 
har utformet idé til og engasjert grafisk designer til å lage plakat, og begynt å jobbe med et 
prosjekt med videoer til sosiale medier. 
 
Formidlingsgruppa 
Formidlingsgruppen ble startet høsten 2021 med mål om å øke medlemsaktiviteten i 
foreningen, samt å øke kunnskapen blant medlemmer og blant andre om temaer som 
foreningen jobber med. Gruppen har som intensjon å jobbe gjennom nyhetssaker i sosiale 
medier, nyhetsmedier og tidsskrifter. Aktivitetene har vært medlemsstyrt. Hittil har 
medlemmene jobbet med å bearbeide FNs klimapanel sin sjette rapport, fremlagt en oversikt 
over det norske helsevesenet sitt klimautslipp, samt skrevet et debattinnlegg til Tidsskriftet for 
den norske legeforening. I tillegg har gruppens medlemmer bidratt individuelt i ulike 
fagtidsskrifter og innledninger/panelsamtaler. Andre tema som har vært nevnt er COP26, 
Lancet Countdown-rapporten, helse og ernæring i et klimaperspektiv og klima i et 
pediatriperspektiv. Gruppen har også fungert som et digitalt forum der medlemmer har delt 
nyhetssaker og hatt diskusjoner seg imellom. Siden oppstart har det vært rundt 9-10 
medlemmer innom gruppen. 
 
Vedtaksforslag: 
Årsmøtet tar styrets statusrapport for 2022 til etterretning.  
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Sak 6: Valg av styreleder og styremedlemmer 
 
Under følger valgkomiteens forslag til valg av styre i 2022. Samtlige kandidater er forespurt 
og har sagt seg villige til å velges.  
 
Leder:  
Knut Mork Skagen (barne- og ungdomspsykiatri, Trondheim) - velges for 1 år (gjenvalg) 
 
Styremedlemmer: 
Wenche Arntzen (allmennmedisin, Tromsø) – ikke på valg 
Maren Baarlid (generell kirurgi, Viken) – velges for 2 år (ny) 
Trond Heir (psykiatri, Karasjok/Oslo) – velges for 2 år (gjenvalg) 
Jonill Margrethe Fjellheim Knapp (student, Tromsø) – ikke på valg 
Elisabeth Tran (LIS1, Bergen) – ikke på valg 
Ragnhild Vereide (student, Trondheim) – velges for 2 år (ny) 
 
Varamedlemmer: 
Lasse Pihlstrøm (nevrologi, Oslo) – velges for 1 år (gjenvalg) 
 
Vedtaksforslag: 
Årsmøtet vedtar valgkomitéens innstilling til nytt styre. 
 
 

Sak 7: Valg av valgkomité 
 
Innstilling fra valgkomitéen: 
 
Valgkomité:  
Martha Revheim 
Ernst Kristian Rødland 
Martha Revheim 
 
Vedtaksforslag: 
Årsmøtet vedtar valgkomitéens innstilling til valgkomité. 
 

 


