Protokoll fört vid styrelsemöte i Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria den 6 mars 2018.
Närvarande: Anders Cronlund (AC), Ulla Beckman Sund (UBS), Ola Flink (OF), och Claes Wallén
(CW) samt Åke Arvidsson (ÅA) per telefon avs. p 6 och Bo Ohlson (BO) per telefon i samband med
mötets avslutande
Plats: Apotekarsocieteten, museikontoret
1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande AC
2. Föregående protokoll från den 12 december 2017 lades till handlingarna
3. Rapporter
a. AC hänvisade till minnesanteckningarna från AU-mötet den 23 januari som
distribuerats tidigare.
b. AC rapporterade från ordförandekonferensen den 2-3 februari, bl. a ändrade stadgar
samt förslag till höjda avgifter för icke-medlemmar på sektionernas medlemsmöten
c. Nya dataskyddsregler för personregister mm som ersätter PUL
d. Nya förfrågningar angående examensarbeten för studenter har inkommit
e. 30 anmälda till den guidade kvällsvisningen av museet för medlemmar d 7 mars
f. Nästa guidade visning av museet för medlemmar är lördagen den 21 april kl. 13.00
g. AC meddelade att han skickat en rapport till ISHP om sektionens aktiviteter 2017
h. Nästa nätverksmöte för medicinhistoriska museer är den 29 oktober, 10 – 16.30
i. Sektionsaktivitet med Nils Uddenberg 20 mars kl. 19. 10 anmälda hittills
4. Sektionens utflykt till Uppsala för besök på Medicinhistoriska museet och Linnés Hammarby
Datum och hålltider: Lördagen den 2 juni med start c:a kl. 10.30, lunch på Café Sara-Lisa på
Hammarby kl. 12.00 och guidad visning där kl. 13.00 gärna med viss inriktning på
medicinalväxter .
Anders Uppfeldt kontaktas om guidning på Medicinhistoriska museet (AC). 40:-/person min
400:-. Guidning på Hammarby kostar 1600:- + 60:-/person för inträdet. Kostnader för
guidning och inträdesavgifter betalas av sektionen. Transporter av deltagarna. Vi försöker
ordna med samåkning mellan Medicinhistoriska museet och Hammarby.
Praktiskt ansvarig för utflykten: UBS
5. Museifrågor
a. Två Fläkta örnar (2.60 resp. 1.50 m breda) i Malmö kommer att hämtas då det
praktiskt är möjligt (snöoväder förhindrade tidigare hämtning)
b. Museiutredningen. Två förslag inlämnade till styrelsen, dels den ursprungliga, som
AC ombetts överarbeta och dels ett som Märit Johansson bearbetat. Ingen reaktion
ännu från styrelsen.
c. Förslag på rörelse- och ljuddetektorer för belysningen i museet så man slipper springa
upp och ner för att före och efter visningar. Uppskattad kostnad: c:a 10.000 - 15.000:-.
d. AC skriver en ansökan till Riksantikvarieämbetet (har ett anslag på 18 MSEK) för
handikappanpassning med sitt-transportör mellan museets våningar samt en ramp
utanför huset.
e. Vänförening för andra typer av ansökningar övervägs för att underlätta beviljande av
sådana medel då APS:s ekonomi ofta lägger hinder i vägen för detta

f.

Försäljning av museiföremål hitintills för 2018: 30.000:-. Förra året 25.000. Vissa
föremål, t ex vågar, är nu mer eller mindre slut.
g. Invigningen av Industrirummet blir i höst 2018 efter att synpunkter inhämtats från
några medlemmar som arbetat på industrin (t ex Hans Sievertsson, Conny Bogentoft,
Björn Lindeke, Jerker Ahlin, Inger Antonsson)
h. AC beskrev idéer för fortsatt modernisering/omdisposition av museet. Stötboden
föreslogs användas för de många skyltar som är spridda i olika rum och för
tillkommande skyltar. Vissa föremål från stötrummet flyttas till ”källarrummet” i
vilket vissa hyllsektioner flyttas till vinden.
6. Unicornis (ÅA per telefon)
Unicornis nr 1 2018 kommer att vara ett specialnummer med historik över stockholmsapotek
som blivit krogar, pubar osv. Numret är i stort sätt klart för tryck och bedöms distribueras i
mitten av april.
Unicornis nr 2 2018 diskuterades. Innehållet kommer bestå av sedvanliga inledande sidor samt
• Finska apoteksförpackningar (Pentti Lehtinen)
• ISHP – Warszawa-kongressen (Blänkare BO)
• Apoteket i Mörtfors (Andreas Furängen/Leif H.)
• Rabarberrot (Björn Lindeke)
• Apoteksförpackningar av specialkaraktär (Credés profylax och Macrodex)
• Fredrik Paulsson – grundare av Ferring (AC)
• Utdrag av innehållsförteckningar från Unicornis 1985-2017 där urvalet skall vara
artiklar som inte är tidsbundna. Föreslås som mittuppslag som kan rivas ut. Artiklar
skall kunna beställas mot självkostnad, c:a 50:-/artikel inkl. porto.
Höstens nummer av Unicornis: Förslag Studenternas examensjobb
7. Aktiviteter 2018
Förslag till årsmötet:
a. Studenters examensjobb. alternativt
Tema-halvdag om Koagulationsrelaterade terapier, blodtransfusionens historia
Tidigare nämnda förslag aktiviteter b. Farmaceut-latin
c. Lehman
d. PAS
e. Utveckling av läkemedel inom hjärtsjukvården: Kerstin Hulter Åsberg – har avböjt
8. BO per telefon
BO informerade om utställningar på Slagfältsmuseet HAMN (om pesten) och att han försett
Armémuseum med viss litteratur. Vidare har BO fått ett förslag till examensjobb från en
ekonomistuderande vid Lunds universitet om Apoteksbolagets bildade (Leif H. trolig
handledare).
9. Nästa styrelsemöte:
15 maj kl. 14.00
Vid protokollet
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