
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sektionen för farmacihistoria den 6 september 2016. 

Närvarande: Åke Arvidsson (ÅA), Anders Cronlund (AC), Ola Flink (OF), Bo Ohlson (BO) och Claes 
Wallén (CW) 

Meddelat förhinder: Lisa Ekstrand, Martin Svensson 

Plats: Apotekarsocieteten, Sprinchorn-rummet 

 

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande AC 

  

2. Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna 

 

3. Rapporter 

a. AC hänvisade till minnesanteckningarna från AU-mötet den 29 augusti som 

distribuerats tillsammans med kallelsen 

Övriga rapporter 

b. AC meddelade att antalet medlemmar minskat med från 255 till 250. 

Orsaken till nedgången oklar och skall undersökas. 

c. CW delade några USB-minnen med en film om apotekstillverkning på Åland för 

efterföljande cirkulation till övriga ledamöter 

d. Nordisk museets förråd i Julitta kommer att besökas av Björn Lindeke och Bo Ohlson 

den 14 september för inventering av vilka farmacihistoriska intressanta föremål som 

förvarsa där. 

e. Närke-Värmlandskretsen besöker apoteksmuseet i Gamla Linköping den 25 

september 

f. BO meddelade att antalet besökare på museet hittills i år varit 406 st 

g. Kalmarlagret. AC har i juni tillskrivit nätverket för medicinhistoriska museer att 

föremål finns i Kalmar för ev komplettering av egna museer. Den ansvarige för 

lagrets tömning har kontaktat närliggande museer. Inget intresse har visades. 

h. AC redogjorde för ekonomisk prognos för museet. Ca 25 000 kr finns att disponera 

inom årets budget. 

 

4. Museifrågor  

Som ett resultat av sektionens motion om en modernisering av museet beslöts fullmäktige i 

maj 2016 att tillsätta arbetsgrupp för att utreda museibyggnadens framtid användning. 

Sektionen har fått möjlighet att utse två representanter till arbetsgruppen. 

Beslöts att utse Anders Cronlund och Bo Ohlson som sektionens representanter 

 

5. Gallringsbeslut 

Ett förslag att gallra i museets lager av föremål har tidigare diskuterats vid ett flertal möten. 

Föremål aktuella för gallring är bara sådan som det finns ett stort överskott av. 

Föremål av mindre värde kan sektionen själv bestämma över. Föremål av större värde 

beslutas av APS styrelse. 



AC har gjort ett förslag på föremål inkl. priser som kan avyttras. 

Styrelsen beslöt att de föremål som finns förtecknade kan säljas till angivna priser. Vidare 

beslöts att föremålen exponeras på de hyllor som satts upp i entrén till museihuset samt i 

trycksak/på sektionens hemsida. Det noterades att vi under hand kan justera priserna, uppåt 

eller neråt, beroende på köpintresset.  

 

 

6. Sektionens aktiviteter 2017 

 

Följande idéer diskuterades 

- SBLs historia. OF kontakter LO Kallings (ev Erling Norrby) 

- Ulf Ellervik – nedslag i toxikologins historia 

- Upplysningstidens läkemedel/medicin 

- Medicinens historia med Nils Uddenberg 

- Claes Wallén - Brunnsvatten och vattentillverkning 

- Hjärnes testamentes droppar – replik gjord enligt det ursprungliga receptet   

(Hjalmar Fors och Nils-Otto Ahnfelt) 

- Medicinhistoriska trädgårdar (K Ljungkvist, M Ahrland) 

 

För våren 2017 föreslogs två aktiviteter, varav den skulle vara en vårutflykt. 

Vi återkommer efter årsmötet för fortsatt planering av vårens aktiviteter. 

 

7. Unicornis 

ÅA gick igenom utsänd statusrapport för nästa nummer av Unicornis. 

Beslöts enlig ÅAs förslag med tillägget att museets 30-årsjubileum skulle 

uppmärksammas (OF). Vidare skulle man för detta eller nästa nummer undersöka om 

Björn Lindekes artikel om Dovers pulver och artikel om glas och glasförpackningar, 

den senare tillsammans med BO kunde publiceras i Unicornis. Andra förslag: Besöket 

i Julitta samt en artikel om Richard Westling med anledning av att vi blivit erbjudna 

hans mikroskop från farmakognosin på BMC. 

 

8. Övriga frågor 

a. Läkemedelskongressen. Styrelsens medlemmar erbjuds att få 

anmälningsavgiften betald på om man anmäler sig senast den 9 oktober, dvs 

före det datum då förhöjda tillämpas   

b. The 26th Nordic Medical History Congress 2017 är I Uppsala 31/5 – 3/6 2017. 

Anmälningsavgiften är 4 500:- 

c. Sektionens verksamhetsberättelse skall var klar den 19/10. AC gör en draft för 

kommentarer och kompletteringar av övriga i styrelsen 

d. Medlemskap i IHSP kostar 1.5 Euro/medlem och frågan om fortsatt 

medlemskap diskuterades.  

Beslöts att medlemskapet kvarstår 



e. Alla närvarande står till valberedningens förfogande. 

f. VD önskar synpunkter på APSs målbild 2025. Beslöts att begränsa 

synpunkterna till museifrågan. 

 

9. KOMMANDE AU-MÖTEN: 

12 oktober kl 13.00 

 

KOMMANDE STYRELSEMÖTEN:  

19 oktober kl 13.00 

 

 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Ola Flink    Anders Cronlund 

 

 

 

 

 

 

 


