Protokoll fört vid styrelsemöte i Sektionen för farmacihistoria den 3 februari 2016.
Närvarande: Anders Cronlund (AC), Ola Flink (OF), Bo Ohlson (OF), Åke Arvidsson (ÅA), Martin
Svensson (MS)
Meddelat förhinder: Lisa Ekstrand och Claes Wallén
Plats: Apotekarsocieteten, Sprinchorn-rummet

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande AC
2. Rapport från AU-mötet den 1 februari
AC hänvisade till protokollet, som distribuerats dagen före dagens möte
3. Inför fullmäktigemötet 20-21 maj
Fullmäktige skall välja ny ordförande och två nya ledamöter till APS styrelse. Olika kandidater
diskuterades, som skulle kontaktas för att utröna deras ev intresse och i så fall föreslås till
valberedningen senast den 20 februari.
Museet har omnämnts i det utkast till verksamhetsplan för APS 2016-17. AC har föreslagit en
alternativ skrivning, som stöddes av styrelsen. AC skickar ut verksamhetsplanen till övriga i
styrelsen. Synpunkter på planen skall vara vd tillhanda senast 12 mars.
En anpassad version av vår museiutredning föreslås införas i Elixir så att fullmäktiges
ledamöter kan ta del av denna inför behandlingen på fullmäktigemötet.
4. Unicornis
Inför mötet har ÅA skickat ut underlag och status för Unicornis Nr 2016-1.
Innehållet till nästa nummer beslutades. Utöver valt material skall Jan-Olof Brånstads
utnämning till hedersledamot införas.
Manus till nästa nr skall vara ÅA tillhanda den 1 mars. OF ansvarar för att Kabi-materialet
från årsmötet levereras.
Artiklar i Unicornis kan ibland även vara intressant för Läkartidningens läsare under rubriken
”Kultur”. T ex det material som är under produktion av Leif Eklund och Jan Ernberg om
läkemedels-”långkörare”. ÅA kontaktar Läkartidningen för att utröna intresset.
AC har i vindsförrådet identifierat föremål vars användning i apoteksarbetet är oklart.
Vi för in en bild i Unicornis och ber våra läsarna om förslag vad det är hur det använts.
5. Kommande aktiviteter
Våren 2016
1. Scheele-kväll med Anders Lennartsson, Bo Ohlson och Björn Lindeke
Förslag på datum: 5 eller 6 april; Samarrangemang med Sthlm-kretsen, PFF och ev
Kemistsamfundet samt KVA.
BO kontaktar Anders Lennartsson och Björn Lindeke om deras tillgänglighet.
2. Skansenapoteket med Per Boström, Ola Flink och Bo Ohlson
Förslag på datum: 16 eller 17 maj: Max 30 personer
OF kontaktar Per Boström, som är ålderman på Skansenapoteket.

Hösten 2016
1. Kvällsaktivitet september/oktober: inget spikat men ett förslag var om Kvinnor inom
apotekshistorien, som Ingegerd Agenäs varit intresserad av
2. Årsmötet: Karolinerrecepten med Stefan Ingesson och Bo Ohlson
6. Museifrågor
I avvaktan på en större modernisering av museet så föreslog AC att Nordstjärnan-rummet
skulle möbleras om så att rummet mer skulle upplevas som en ”riktig officin”. Vi beslöt att gå
vidare med förslaget
7. Övriga frågor
- ÅA har en kontakt med en lokaldesigner, som söker museiinredningar för att skapa nya
spännande miljöer. ÅA uppmanade oss att tipsa honom om inredningar som inte hittar ngn
musei-användning.
- Mönsterås hembygdsmuseum/apotek söker samarbete. ÅA kontaktar Mönsterås för att
närmare höra efter vad som efterfrågas.
- BO uppmanade alla i styrelsen att då och då titta på inkomna mail på hemsidan Historiker

KOMMANDE AU-MÖTEN:
5 april kl 13.00
28 april kl 13.00
KOMMANDE STYRELSE-MÖTEN:
12 april kl 13.00
17 maj kl 13.00

Vid protokollet
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