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Under året har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsemöten.
Medlemmarna har fått 5 utskick med nyhetsbrev. I december hade föreningen en inlaga i
Miljömagasinet med referat av seminariet Hur mår våra barn och en artikel om Vågbrytaren nr 7,
Fuskforskning. Föreningen hade vid årets slut 812 betalande medlemmar.

Seminariet Hur mår våra barn?
Årets största satsning var seminariet Hur mår våra barn? Hur skärmtid kan påverka barns beteende,
lärande och hälsa. Det ägde rum på ABF-huset i Stockholm lördagen den 28 oktober. Ett sjuttiotal
åhörare hade mött upp. Talare var:
 leg. läkare Åse Victorin som talade om: Hur påverkar digitala medier barns utveckling?
 professor emeritus Rainer Nyberg: Vilka för- och nackdelar har datorer i elevers lärande?
 fil. dr i pedagogik Gunilla Ladberg: Hur påverkas hjärnan av trådlös teknik?
 tekn. dr Mikko Ahonen: Riskhantering. Hur väljer och använder man mobila teknologier för
att minska hälsoriskerna?
Moderator för seminariet var Torkel Atterbom.
En arbetsgrupp förberedde besöket med affischer och annonser, bl.a. i Skolvärlden och på Facebook,
och skickade ut inbjudan till olika målgrupper: politiker, läkare m fl., bl.a. skolministern, skolverket,
socialstyrelsen, olika organisationer som arbetar med barns välmående, samtliga riksdagsledamöter,
Stockholms stift, flera tusen lärare i Stockholms län samt olika grupper i sociala medier.
Lokalföreningar av Elöverkänsligas Riksförbund sponsrade seminariet ekonomiskt. Miljömagasinet
sponsrade med en gratisannons.

Vykortskampanj till riksdagsmän
I ett utskick under våren uppmanades föreningens medlemmar att skicka personliga vykort till
lämpliga riksdagsmän. Ett antal korta texter med fakta för användning på vykort togs fram av Bengt
Håkansson och medlemmarna fick en förteckning över riksdagsledamöterna.
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Vågbrytaren nr 7, Fuskforskning
Under året blev Vågbrytaren nr 7 med titeln Fuskforskning klar, skriven och illustrerad av Klas
Bryngelsson, och skickades ut till alla medlemmar. Många medlemmar har beställt extra exemplar för
att sprida vidare. Flera har också gett styrelsen tips om personer som bör få skriften. Förutom
medlemmarna har under året uppskattningsvis ett par hundra personer fått den.

Vågbrytarens Facebooksida
Vågbrytaren har sedan i oktober en Facebooksida, som regelbundet förses med aktuella texter.
Huvudansvarig för sidan är Torkel Atterbom.

Översatta läkarriktlinjer
En europeisk läkargrupp har sammanställt riktlinjer för diagnosticering och behandling av
hälsoproblem orsakade av elektromagnetiska fält, och utarbetat ett frågeformulär till patienter. Dess
abstract och frågeformulär har översatts av Vågbrytaren och spridits för kännedom till svenska
läkarorganisationer.

Diskussion om Vågbrytarens långsiktiga arbete
Styrelsemöte 2 ägnades huvudsakligen åt att diskutera det långsiktiga arbetet. Diskussionen fortsatte
på marsmötet. Ett konkret resultat av diskussionerna var seminariet Hur mår våra barn? (se ovan).
Ett viktigt långsiktigt arbete är att agera mot det planerade nya kommunikationssystemet 5 G. I
utskick har styrelsen sänt medlemmarna fakta och info från Strålskyddsstiftelsen.

Omvärldsbevakning på nätet
En medlem, Peter Wejerfelt, anmälde sig på en fråga i ett utskick för att hjälpa styrelsen med
bevakning på nätet. Han har arbetat med IT-frågor på Skatteverket, är nu pensionerad och söker
regelbundet på nätet för Vågbrytarens räkning efter relevant information. Peter deltog som
adjungerad på årets sista styrelsemöte. Ett mycket värdefullt tillskott till styrelsearbetet!

Samarbete med andra organisationer
Vågbrytaren håller kontinuerlig kontakt med Strålskyddsstiftelsen och vi samarbetar vid lämpliga
tillfällen. Bland annat har Vågbrytaren vid flera tillfällen använt texter från Strålskyddsstiftelsen och
sänt ut foldrar från Strålskyddsstiftelsen i nyhetsbrev och utskick.
Vågbrytaren har även tillsammans med Strålskyddsstiftelsen infört annonser med rubriken ”Får du
också huvudvärk av trådlös teknik?” i bilagor till flera stora tidningar.
Styrelsen håller också kontakt med Elöverkänsligas Riksförbund och dess lokala föreningar.
Med både Strålskyddsstiftelsen och Elöverkänsligas lokala föreningar förs fortlöpande samtal om ev.
gemensamma arrangemang.

Praktiska förändringar
De flesta av föreningens medlemsutskick har under året skötts av företaget Föreningssupport, vilket
innebär en stor lättnad i arbetsbörda, främst för vår ”kanslist” Inger Lundh, men också en kostnad
och en del praktiska konsekvenser. Efter årets slut ska systemet utvärderas ekonomiskt och praktiskt
för beslut om ev. fortsättning.
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Konferenstelefonsystemet Free Conference Call fungerade inte bra och har under året bytts ut mot
Phonera Telekonferens.

Lokalt arbete
Verksamhetsberättelse Vågbrytaren Nord
Detta år har det varit låg aktivitet hos oss.
Tanken var att detta år marknadsföra kampanjen Säg ifrån trådlöst.
I Miljömagasinet hade vi tre införanden av en annons som manade folk att gå in på kampanjens
hemsida för att få information och att skriva under sitt namn till stöd för kampanjen
Ett antal nya besökare kom till hemsidan, de som man kan se är de som skrivit under men många fler
som vi inte kan se, kan tänkas ha tagit del av informationen.
Vi tryckte upp flyern för kampanjen, Säg ifrån trådlöst, som vi delat ut under året.
Under politikerveckan i Visby hade Elöverkänsligas Förbund en aktivitet med några personer som var
där för att påverka i vår sak, och flyer för kampanjen spreds bland besökarna där.
Vi köpte också in foldern från Strålskyddsstiftelsen, Strålning från trådlös teknik och hälsorisker som
har delats ut tillsammans med andra trycksaker från Vågbrytaren.
Vänliga Hälsningar
Ewa Berg
Verksamhetsberättelse Vågbrytaren Sydost
Verksamheten pyr men är inte som förr. Vi läser tidningar och reagerar på stört när det skrivs något
nedsättande om frekvenskänsliga. Chefsredaktörerna/ansvariga utgivare kontaktas per telefon och
blir informerade.
Specialnumret av Miljömagasinet sprids till ”lämpliga”, liksom Vågbrytaren nr 7, Fuskforskning.
Insändare och kåserier/kolumnister studeras noga och nagelfars och bemöts i vårt distrikt så gott vi
orkar och hinner.
5G bävar vi för. Vad händer med oss då och allt anat liv? Nya frågor med anknytning till en snabb
elektroteknisk utveckling. Var blev demokratin av? Var blev vetot av?
Varma hälsningar från Vågbrytaren Sydost genom
Bertil Lindberg
Enskilda insatser
Många av Vågbrytarens medlemmar landet runt har under året hört av sig till och spritt material till
politiker, tjänstemän, massmedia och opinionsbildare av olika slag. Vågbrytarens skrifter och övrigt
material används flitigt.
Stort tack för ert arbete och engagemang, alla aktiva medlemmar! Det är ni som bygger Vågbrytaren!
Järna 18 04 21
För Vågbrytaren
Styrelsen
Gabriella Ahlgen, ordförande

