
 Protokoll från årsmöte i Sektionen för farmacihistoria den 6 november 2017 

1. Årsmötets öppnande 
Sektionens styrelseordförande Anders Cronlund öppnade mötet 
 

2. Justering av röstlängd 
Cirkulerande närvarolista godkändes som röstlängd (bifogas) 
 

3. Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Åke Arvidsson 
 

4. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Ola Flink 
 

5. Val av en person att jämte ordförande justera protokollet 
Mötet valde Alice Hörnell att jämte ordföranden justera protokollet 
 

6. Frågan om mötet blivit utlyst i behörig ordning 
Beslöts att mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 

7. Anmälan av ekonomirapport 
Den ekonomiska redovisningen fram till dagens datum föredrogs av Anders Cronlund. 
Ekonomin befanns vara i god ordning och i balans med budget. Den ekonomiska 
redovisningen är baserad på kalenderår och den slutliga redovisningen föreligger vid 
instundande årsskifte. 
 

8. Anmälan och godkännande av verksamhetsberättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Anders Cronlund.  
Pågående utredning om ”Museihusets framtid” berördes mer ingående samt de olika 
alternativ som diskuterats i utredningen för husets framtid. Värdefulla kommentarer 
framfördes från årsmötet bl a med hänvisning till APS stadgar och stiftelseurkunden 
(”driva och utveckla museiverksamhet” respektive att den skattefrihet som fn råder 
för stiftelsen och som är villkorad av nuvarande ickekommersiella verksamhet kan 
äventyras) 
Verksamhetsberättelsen med ekonomirapport godkändes av mötet.  
 

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Mötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 

10. Ärenden som styrelsens beslutat att ta upp 
Anders Cronlund föredrog styrelsens förslag till att utse Björn Lindeke till hedersledamot i 
sektionen för farmacihistoria.  
Årsmötet beslutade enhälligt att utse Björn Lindeke till hedersledamot i sektionen för 
farmacihistoria, bilaga 1 

 
11. Ärenden som medlem senast två veckor före ordinarie årsmöte skriftligen anmälts 

till styrelsen till behandling 
Inga ärenden förelåg till behandling 



 
 
 
 

 

12. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelse 
Sammankallande i valberedningen Björn Lindeke presenterade förslag på ny styrelse 
för verksamhetsåret 2017/2018.  
 
Ordförande  Anders Cronlund Omval 
Ledamöter Åke Arvidsson Omval 
  Ulla Beckman Sundh  Nyval 

Ola Flink  Omval 
  Bo Ohlsson  Omval 
  Claes Wallén  Omval 
 
Suppleant  Martin Svensson Nyval 
 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 

13. Val av två fullmäktigeledamöter 
Till fullmäktigeledamöter valdes Anders Cronlund och Ola Flink 
   

14. Val av fullmäktigesuppleanter i prioriterad ordning 
Till suppleanter för fullmäktigeledamöter Bo Ohlsson, Ulla Beckman Sundh, Claes 
Wallén Åke Arvidsson valdes i angiven turordning  
 

15. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra valberedning 
Till valberedning för 2016/2017 valdes Björn Lindeke, sammankallande (omval), Per 
Boström (omval) och Alice Hörnell (omval) 
 

16. Förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår 
Anders Cronlund presenterade förslag till aktiviteter under kommande 
verksamhetsår, bilaga 2.  
Följande förslag framfördes att ingå i verksamhetsplanen för styrelsen att verka 
för/bereda: 
1. Verka för större synlighet för farmacihistoriska återblickar som ett naturligt inslag 

vid de olika programinslagen vid Läkemedelskongressen (Leif Eklund) 
2. Överväga ett namnbyte till ”Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria” (Hans 

Lindén) 
3. Verka för en ”Farmacihistorisk Årskongress” i egen regi (Conny Bogentoft) 
 
Mötet beslutade med ovanstående tillägg att anta styrelsens förslag till 
verksamhetsplan och budget.  
 

17. Övriga ärenden 



Inga övriga ärenden anmäldes 
 

18. Årsmötets avslutande 
Styrelsens ordförande Anders Cronlund tackade Åke Arvidsson för ordförandeskapet 
under årsmötet och avslutade mötet 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Ola Flink 
 
Justeras: 
 
 
 
Alice Hörnell   Åke Arvidsson 
 
 
 
 
 
 
  



Bilaga 1 

 

Björn Lindeke 

 

har utsetts till 

 

Hedersmedlem i 

Sektionen för farmacihistoria 

 

 

Professor emeritus Björn Lindeke har under ett drygt decennium varit aktiv i styrelsen för 

Apotekarsocietetens sektion för farmacihistoria och varit en av farmacihistoriska museets 

guider. Han har etablerat värdefulla nätverk med museer, institutioner och forskare till nytta 

för Apotekarsocieteten och dess sektion för farmacihistoria. Björn har genom ett stort antal 

publikationer och framträdanden, både inom och utom landet, berikat farmacihistorien med 

tyngdpunkt i den tidiga svenska farmacins framväxt i stormaktstidens samspel mellan politik, 

kommers och idéströmningar. Hans högklassiska forskning inom humaniora förankrar 

farmacin i ett bredare sammanhang. 

 

 

Stockholm 6 november 2017 

 

 

________________________________ 

Ordförande 

 



Bilaga 2 

Sektionen för farmacihistoria 

Verksamhetsplan 2017 - 2018 

 

- Arrangera 2-4 temakvällar/studiebesök 

- Studiebesök på Örebro och Västerås farmacihistoriska museer 

- Utgivning av minst två nummer av Unicornis 

- Ge service till farmacihistoriskt intresserade 

- Samverka med andra museer och medicinhistoriska sällskap 

- Visningar av Farmacihistoriska museet 

- Hantera donationer/utlåning av föremål och dokument 

- Uppdatering av sektionens hemsida (ordbok, PerBos sidor) 

- Ny utställning av svensk läkemedelsindustri 

- Ny museifolder 

 

Budget 2017 - 2018 

Utgifter 

 

Resor    20000 (Styrelsemöten, temakvällar) 

Marknadsföring    6000 (Studentnummer av Unicornis) 

   

Kontorsmateriel & trycksaker 12000 (Unicornis & numera extern kuvertering) 

Tele & porto      8000 (Unicornis) 

Övriga externa tjänster  11000 (Arvoden, konsulttjänster transporter) 

Övriga externa kostnader  22000 (Licensavgifter, datadrift, föreningsavgifter, 

    prenumerationer, litteratur, övrigt) 

SUMMA   79000 

 

Intäkter 

Medlemsavgifter  12500 (250 x 50) 

Museivisningar  12000 (Erfarenhetsmässigt) 

Försäljning   10000 

SUMMA   34500 

 

Anslag från APS  44500 


