Protokoll fört vid styrelsemöte i Sektionen för farmacihistoria den 17 maj 2016.
Närvarande: Anders Cronlund (AC), Ola Flink (OF), Bo Ohlson (BO), Martin Svensson (MS) och Claes
Wallén (CW)
Meddelat förhinder: Åke Arvidsson, Lisa Ekstrand
Plats: Apotekarsocieteten, Farmacihistoriska museet
1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande AC
2. Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna
3. Rapporter
a. AU-mötet från den 26 april. AC hänvisar till protokollet som distribuerats tidigare.
b. En 35mm-film från Apoteket Lejonet har digitaliserats av MS och kommer att läggas
ut på vår gemensamma drop box
c. Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg, i vilket ett apoteksmuseum ingår, skall
upprustas (Jerker Ahlin).
d. I Vårdmuseet i Västerås kommer ett apoteksdel att byggas upp med bl a föremål ur
Stig Ekströms samlingar. Apotekare Eva Mebius leder arbetet.
e. Apoteket ABs Kalmarlager skall tömmas senast den 30 juni i år. AC och BO har besökt
lagret den 2 maj och valt ut föremål intressanta för vårt eget museum (ungefär 1
kbm material + en större dragékittel i koppar, ett bronslejon och en förgylld hjort).
f. I samarbete med Stockholms Stadsmuseum kommer sektionen med guider visa
Farmacihistoriska museet under Stockholms Kulturfestival den 16-20 augusti. Vi
erhåller 1500:- för uppdraget. Aktuella visningsdagar och tider: 16/8 kl 15, 17/6 kl 18
och 19/8 kl 12. OF ansvarig.
g. Skriftlig rapport från besöket på De Farmacihistoriska Samlingarna i Hilleröd skickas
till styrelsen och övriga deltagare på resan (OF)
h. AC berörde den ekonomiska prognosen för resten av året mot budgeten
4. Museifrågor
a. AC har tidigare föreslagit att iordningställa en enklare shop i entré-korridoren till
museet med ingång från gathuset. Försäljningen avser överskottsföremål och böcker
i samband med guidade turer av museet. Betalningsätt har diskuterats och den
lösning som fn förefaller enklast är att köparen fyller i en blankett med namn, adress,
föremålets namn och kostnad, som verifieras av närvarande guide. Blanketten
lämnas till APS ekonomiavdelning, som fakturerar köparen. Köparen tar med sig
föremålet efter att blanketten lämnats.
AC och OF införskaffar lämliga hyllor för att ställa ut föremålen på.
b. AC har vidare föreslagit att industrirummet på överst planet nyttjas för utställning av
läkemedelsförpackningar. Vissa möbler kommer därför att ersättas med glasmontrar
i vilka förpackningarna kommer att ställas ut.

5.

6. Fullmäktigefrågor
En motion och en ändring till APSs verksamhetsplan om museet har lämnats in från
sektionen (tidigare utsända till styrelsen). APSs styrelse har inte bifallit motionen och inte
accepterat ändringen i verksamhetsplanen.
AC och OF pläderar och bemöter respektive förslag.
7. Unicornis
Unicornis nr 1/2016 har nyligen distribuerats. Nästa nummer kommer bli ett traditionellt
nummer. Statusrapport utskickad av ÅA, i vilken anges ett antal artiklar redan finns för nästa
nummer (bl a av Eklund/Ehrnberg, Wallén, Cronlund, Ekstrand).
Ett nummer av Unicornis innehållande foton av överskottsföremål från våra samlingar för
försäljning skjuts till ett senare nummer. Alternativt produceras ett reklamblad att bl.a.
bladas in i tidningen.
8. Kommande aktiviteter
Våren 2016
Skansen-apoteket Datum: 18 maj: Max 30 personer. OF och BO är guider. (det kom 13
personer som fick en faktaspäckad upplevelse i vårkvällen.
Hösten 2016
Kvällsaktivitet september/oktober: Kvinnor i apotekshistorien. Ingegerd Agenäs har sagt ja,
men önskar att hennes föredrag som berör kvinnliga farmaceuter under de första
decennierna av 1900-talet skulle kompletteras med ett med inriktning på senare tid (från
mitten av seklet till nutid). AC kontaktar Cecilia Bernsten om intresse att medverka.
1. Årsmötet: Datum 7 november på em. Program: Karoliner-recepten med Stefan Ingesson
och Bo Ohlson
9. Övriga frågor
a. ÅA har föreslagit ett bildspel från olika farmacihistoriska museer.
b. Vidare har ÅA föreslagit samarbete med Mönsterås. Mönsterås bör ange vad man
önskar samarbeta om
c. Nordiska museets farmaceutiska samlingar finns bl a på museets vind, men det
mesta finns nerpackat i ett förråd i Julitta. Ett besök till Julitta tillsammans med Björn
Lindeke är uppskjutet till efter sommaren
KOMMANDE AU-MÖTEN:
25 augusti kl 13.00
11 oktober kl 13.00
KOMMANDE STYRELSE-MÖTEN:
6 september kl 13.00
19 oktober kl 13.00
Vid protokollet
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