Protokoll fört vid styrelsemöte i Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria den 15 maj 2018.
Närvarande: Anders Cronlund (AC), Ulla Beckman Sund (UBS), Ola Flink (OF), Bo Ohlson (BO)
samt Åke Arvidsson (ÅA) per telefon under p 4.
Adjungerad: Torkel Gren
Meddelat förhinder: Claes Wallén
Plats: Apotekarsocieteten, museikontoret
1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande AC
2. Föregående protokoll från den 3 mars 2018 kommenterades beträffande Museifrågor punkt 5.g
(Industrirummet; synpunkter inhämtas från några medlemmar som arbetat på industrin). OF
åtog sig detta. Därefter lades protokollet till handlingarna
3. Rapporter
a. Examensarbeten (15 p) i Kalmar och Umeå är helt eller delvis färdigställda (Diabetes,
Reklam, Hjärtinsufficiens, Recept i ett historiskt perspektiv, Militärfarmaci).
Ytterligare ett projekt gäller Apoteksbolagets bildande med en studerande från Lund.
b. Sekretariatet för sektioner och kretsar har skickat ut en budgetuppföljning samt
information om medlemsutvecklingen (geografisk spridning och antalet medlemmar:
235 (238). En riktad medlemsvärvning till 55+ diskuterades, liksom till medlemmar
som kommer på guidade turer.
c. Fullmäktige den 25-26 maj: Sedvanlig agenda; inga motioner; delvis ny styrelse (2
eller 3 nya i styrelsen beroende på om styrelsen utökas med en person). AC och OF
deltar.
4. Museifrågor
a. Torkel Gren från APS styrelse närvarade och presenterade det förslag (se bilaga) som
kommer att föreläggas fullmäktige för beslut. Huvudförslag: En biblioteks- och
museinämnd etableras med representanter bl. a från sektionen och APS styrelse som
forum för utvecklingsfrågor. BO föreslog att nämndens befogenheter och ansvar
förtydligas. Sektionen föreslogs ta fram ett förslag på ett första utvecklingssteg. Ett
belopp på 500 000 kr under 2019 och 2020 kommer att finnas tillgängliga för att
genomföra utvecklingsprojekt stödda av nämnden.
Underhåll av fastigheten bekostas av central budget.
b. Filmen om pillertillverkning som Stadsmuseet filmade 2107. En kopia av filmen
efterlyses på Stadsmuseet (OF)
c. Sektionen säger ja till guidning av museet under kulturveckan i augusti om vi får en
förfrågan från Stadsmuseet.
d. Armémuseum har en utställning i höst med inslag om läkemedelsförsörjningen
e. AC åtog sig att skriva en ansökan till Riksantikvarieämbetet för viss handikappanpassning av museet. Ansökan var komplicerad och kunde inte skickas in i tid.
f. Förslaget på rörelse- och ljuddetektorer för belysningen i museet har offererats till en
kostnad på 30 000 kr. AC undersöker vad en huvudströmbrytare i entréplanet skulle
kosta som ett alternativ till ovanstående förslag

Donationer
a. Två fläkta örnar bärgade från Malmö. Den stora Fläkta Örn (2.60 bred) återställd i
ursprungligt skick efter transporten från Malmö i delat skick
b. Läkemedelsförpackningar har skänkts bl. a en förpackning Healon
(Pharmaciaveteranerna), en Estradurin (Leo Nostalgicus) och från Arne Lenneryd ett
antal äldre förpackningar.
c. Pelle Bergman (släkting till Åke Wahlqvist) har erbjudit oss två böcker Åke skrivit.
Då vi har ett större antal redan har vi tackat nej till gåvan.
d. En kokain- och en eseringlasflaska har vi erbjudits, som tackar ja till (OF).
e. Apoteket Lejonet i Malmö bygger om och Apoteket AB (Annika Johansson) har
erbjudit oss ett stort antal föremål. Vi måste välja ut vad vi vill bevara på plats,
förpacka dessa själva och eventuellt transportera till Sthlm. OF åtar sig att åka till
Malmö för urval och packning tillsammans med ÅA.
5. Unicornis (ÅA per telefon)
Unicornis nr 2/2018 diskuterades och innehållet beslutades. Numret är i det närmast klart för
tryckning.
Unicornis nr 1/2018 har distribuerats digitalt. ÅA föreslog att redigera numret så att det kan
användas för guidning av apotek i Gamla Stan, som omvandlats till krogar.
Styrelsen stödde förslaget!
Höstens nummer av Unicornis: Förslag Studenternas examensarbeten
6. Aktiviteter hösten 2018
Årsmötet söndagen den 11 november:
Presentation av Kalmar- och Umeåstudenternas examensarbeten. alternativt
Tema-halvdag om Koagulationsrelaterade terapier, blodtransfusionens historia
Övriga aktiviteter
a. Jörgen Lehman sept/okt (AC kontaktar)
b. Farmaceut-latin (BO) slutet av oktober
c. Blodiglar i samverkan med Stockholmskretsen och eventuellt PFF
Utflykten till Uppsala med besök på medicinhistoriska museet och Linnés Hammarby ställs in
pga frånvaro av intresse
7. Nästa styrelsemöte:
4 september kl. 13.00

Vid protokollet

Justeras

Ola Flink

Anders Cronlund

Bilaga
APS:s styrelses förslag angående museets framtid

BAKGRUND
•

Arbetsgruppens förslag
– Museet kvar i samma hus

•

En större utveckling/modernisering skulle ha fördelar men
– Relativt stora kostnader för ombyggnad och drift
– Osäkra intäkter

•

Föreningen måste ha kontroll över sina kostnader

STYRELSENS FÖRSLAG I SAMMANFATTNING
•

Gemensam musei- och biblioteksnämnd
– Representant för Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria
– Styrelse samt externa ledamöter

•

Sektionen tar fram förslag på utvecklingssteg 1
– Godkänns av nämnd och styrelse
– Mötesrum/samlingsrum
– Samla fakta och kunskap för en konceptutveckling
•

digital teknik och storytelling, mer fokus på berättelser

– Upp till 500 kSEK fördelat på två år 2019 -2020
•

Löpande underhåll i den gemensamma underhållsplanen

FÖRSLAGET INNEBÄR
•

De ekonomiska risker som är förenade med en större satsning undviks till stor del

•

Arbetet med att utveckla museet kan ändå startas

•

En direkt kontakt mellan sektionen och styrelsen etableras

•

Det finns möjligheter att justera färdvägen efter hand

