
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sektionen för farmacihistoria den 24 januari 2017. 

Närvarande: Anders Cronlund (AC), Åke Arvidsson (ÅA, p. 6 per telefon), Ola Flink (OF), Bo Ohlson 
(BO) Martin Svensson (MS) och Claes Wallén (CW) 

Meddelat förhinder:, Lisa Ekstrand,  

Plats: Apotekarsocieteten, Sprinchorn -rummet 

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande AC 

  

2. Föregående protokoll från den 20/10 2106 genomgicks och lades till handlingarna 

 

3. Rapporter 

a. AC hänvisade till minnesanteckningarna från AU-mötet den 6 december som 

distribuerats tidigare samt till rapport från Nätverksmötet den 7/11, som bilagts 

kallelsen 

b. Glöggmingel den 14 december med föreläsningar om giftiga växter och 

konfekt i samarbete med Stockholmskretsen samlade c:a 60 deltagare. 

c. Belysning och säkerhet diskuterades med anledning av inbrott i gathuset  

Wallingatan 24 

d. På apoteket Duvan deponerade föremål tillsammans med några andra föremål, bl a 

personalböcker över teknisk personal från 1946 – 1966 har hämtats då apoteket inte 

kunde härbärgera dessa länge. 

e. Antalet medlemmar var 251 st i september 2016. Vi diskuterade hur vi kan få reda på 

när någon lämnar sektionen så att vi kan följa upp orsaken till utträdet. AC 

meddelade vidare att 40 % av våra medlemmarna är > 70 år. 

f. BO meddelade att c:a 10 visningar hitintills har bokats under 2017.  

g. Ordförandekonferensen är den 3-4 februari. AC närvarar 

h. Kurt Bertrandsson, tidigare chef på Matforsfabriken, har meddelat att ett större antal 

foton från fabriken deponerats på Sundsvalls museum och kan beses på dess 

virtuella bildbank som ett digitalt museum.  

https://digitaltmuseum.se/owners/S-SM/info  

 

4. Kongressdeltagande 2017:  

a. Medicin-historisk kongress i Uppsala den 31/5-3/6; Björn Lindeke deltar (sektionen betalar 

anmälningsavgift och två hotellnätter) 

b. 43 Int. Congress of Pharmacy, Warsaw, 12-15 September ingen deltagande från sektionen 

c. Conference on museums and pharmacy collections, Krakow, 28-30/9. BO deltar 

 

5. Aktiviteter 2017,  
Smittskyddets historia OF – föredragshållare ännu inte identifierad. 
Besök på Apoteket Storken , Sthlm - förslag 
Årsmötet den 7 november: Ulf Ellervik – med  toxikologi som tema (Post meeting note: UE 
har sagt Ja till medverkan) 
 

6. Unicornis 
ÅA har inför mötet skickat ut statuslista för nästa nummer av Unicornis 1/2017.  
Utöver artiklar på statuslistan diskuterades för nästa eller kommande nummer även: 

https://digitaltmuseum.se/owners/S-SM/info


Pharm Suecica – en utdragen historia (AC) 
Artikel från Kvällsstunden om brunnsdrickning (CW) 
Presentation av olika digitala museer - Carlotta, Sahlgrenska museet, Sundsvall (OF) 
Matforsfabrikens historia (?) 
Kvinnor i farmacin – baserad på tidigare föreläsning under hösten (Ingegerd Agenäs) 
 
OBS!  
För att en artikel skall kunna tas in nummer 1/2017 av Unicornis måste en final draft finnas 
senast den 10 april hos ÅA. Final innebär att den vid behov skall vara checkad med 
redaktionsrådet. 
 

7. Farmacihistoriska forskningsidéer  

AC föreslog att föreningen bedriver mer farmacihistorisk forskning och föreslog att vi skulle 

engagera medlemmarna att forska med stöd från styrelsen. BO gör förslag på 4-5 ämnen att 

annonseras i Unicornis/medlemsbrev eller Elixir.  (se 

http://pharmhist.ownit.nu/Forelasn/FH52.html ) 

  

8. Övriga frågor 
D-labsrummet på museet börjar ta form. Det aktualiserar en omnumrering av rummen på 
bl.a. hemsidan samt en invigning senare i vår. 
 

Vid protokollet   Justeras 

Ola Flink   Anders Cronlund 

 

http://pharmhist.ownit.nu/Forelasn/FH52.html

