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Protokoll fört vid årsmöte med Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet 
måndagen den 20 april 2009 kl 19.05–19.40 på Kulturanatomen, Biskops-
gatan, Lund, i direkt anslutning till firandet av Sällskapets vårmöte. 
 
§ 1.  Ordföranden Berndt Ehinger hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öpp-

nat. 

§ 2.  Årsmötet förklarades behörigen utlyst.  

§ 3.  Till mötesordförande valdes Berndt Ehinger. 

§ 4.  Till mötessekreterare valdes Bodil Persson. 

§ 5.  Till justerare valdes Birgitta Lindstedt och Gunvor Lindskog.  

§ 6.  Verksamhetsberättelsen har distribuerats med kallelsen. Denna godkändes och lades till hand-
lingarna. Bilaga 1.  

§ 7.  Skattmästare Greta Roslund föredrog sällskapets ekonomiska berättelse. Denna visar i nuläget 
ett överskott för det gångna året på 19.000 kr. Detta beror till stora delar på bidrag från Bengt 
I Lindskogs forsknings- och prisfond samt Evy & Gunnar Sandbergs stiftelses fond. Sällska-
pet förvaltar också fondmedel på drygt 2,3 miljoner kr i Evy & Gunnar Sandbergs stiftelses 
fond, Birgit & Sven Håkan Ohlssons stiftelses fond och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. 
Dessa medel är avsedda för förväntade utgifter i samband med det kommande medicinhisto-
riska bildspelet samt utställningen i Centralhallen i Lunds Universitetssjukhus.  

 Församlingen riktade ett varmt tack till stiftelserna för detta ekonomiska stöd. Årsmötet beslöt 
att med godkännande lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. Bilaga 2. 

§ 8.  Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna. Bilaga 3.  

§ 9.  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

§ 10  Årsavgiften för 2010 fastställdes till oförändrat 200 kr per familj och år. I detta ingår sällska-
pets egen skrift.  

§ 11.  Val av styrelse: 

Ordförande Berndt Ehinger 2 år omval 
Sekreterare Bodil Persson 2 år omval 
4 ordinarie ledamöter   Kerstin Brauer  2 år omval 
 Gunnar Broberg 2 år    omval 
 Ido Leden  2 år omval 
 Birgitta Castor 1 år fyllnadsval  
4 ersättare Martin Andrén 1 år omval 
 Nils Dahlgren 1 år nyval  
 Claes Håkansson 1 år nyval 
 Jonathan Wistrand 1 år nyval 
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I styrelsen ingår sedan tidigare vice ordförande Lars Lidgren, kassaförvaltare Greta Roslund 
samt ordinarie ledamot David Dunér, vilka vid årsmötet 2008 valdes på 2 år till och med års-
mötet 2010.  

Ordföranden informerade att han utöver dessa tänker adjungera Tomas Gustafsson, en ung 
medicinare med en egen medicinhistorisk hemsida, just nu AT-läkare i Eksjö, samt Leif Gra-
nath, tidigare sjukhusdirektör. Ordföranden kommer också att i frågor som rör museet fortsät-
ta adjungera Peter M. Nilsson (Avdelningen för medicinens historia, Lunds Universitet), Ka-
tarina E. Carlsson (Region Skånes Kulturnämnd. Ansvarig för den gamla stiftelsen), Birgitta 
Miegel Sandborg (Kultur Skåne och Forum för medicinens historia i Skåne: Hälsa, sjukdom, 
vård och välfärd) samt Magnus L. Pettersson (Universitetssjukhuset i Lund, sjukhuschefens i 
Lund närmaste hand).  

Bengt I. Lindskog och Håkan Westling fortsätter med årsmötets godkännande sitt uppdrag 
som seniora resurser. 

§ 12. Val av revisorer: 

2 ordinarie Jarl Ingelf 1 år omval 
 Thorbjörn Berge 1 år nyval 
2 suppleanter     Sven-Åke Kornfält 1 år    omval 
 Lena Ingemarsson 1 år    nyval 

§ 13.  Val av valberedning:   

 Anders Biörklund (sammankallande) nyval 
 Marie Louise Edvinsson (SSSH) omval 
 Stefan Palmstierna (ordf. SÄL) nyval 

§ 14. Berndt Ehinger redogjorde kortfattat för utvecklingen vad gäller det medicinhistoriska museet, 
gallring, katalogisering samt kommande utställning i Universitetssjukhusets foajé. En utförlig 
artikel om detta var för några dagar sedan införd i Sydsvenskan. Årsmötet framförde sitt tack 
till Martin Andrén och Kulturen för deras ekonomiska stöd och den stora energi de satsar på 
projektet. Bygget kommer att starta den 5 maj och vara klart till midsommar. Därefter kom-
mer Martin Andrén och Caroline Owman att arbeta med utställningen, invigning preliminärt 
den 14 oktober. 

§ 15. Berndt Ehinger informerade också om hemsidan och det bildspel som är på gång. Intresserade 
hänvisades till denna via Sydsvenska medicinhistoriska Sällskapet på Google.  

§ 16. Årsboken 2009 med David Dunér som redaktör kommer att handla om förlossningskonstens 
och gynekologins historia. Den beräknas vara klar till novembermötet.   

§ 17.  Verksamheten 2009. Kalendarium för fortsatta föreläsningar skickades ut tillsammans med 
verksamhetsberättelsen. Se detta! Det är också tillgängligt via hemsidan. 

§ 18. Hedersledamöter. På styrelsens förslag valdes Eric Lindstedt och Tomas Gejrot enhälligt till 
hedersledamöter i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Motivering:  

Eric Lindstedt: För betydelsefulla insatser som flerårig ordförande för Sydsvenska Medicinhi-
storiska Sällskapet och som föreståndare för Avdelningen för Medicinens Historia vid Lunds 
Universitet, den första i landet. 

Tomas Gejrot: För framträdande insatser för medicinens historia på såväl nationell som lun-
densisk och östskånsk nivå. 

§ 19.  Avgående revisor Bertil Sundén avtackades efter mångårigt arbete med granskning och revi-
sion av Sällskapets bokföring. Ordföranden och Sällskapet önskade också framföra ett tack 
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till Anders Biörklund för hands värdefulla insatser i Sällskapet, vilket då denne var förhindrad 
att närvara vid årsmötet får detta mer konkret ske vid ett senare tillfälle.  

§ 20. Birgitta Castor informerade om utfärden till Ven den 19 maj, där fortfarande några platser 
finns. Den intresserade uppmanas anmäla sig via e-post till henne senast den 28 april.  

§ 21. Berndt Ehinger tackade deltagarna för aktivt intresse och förklarade 2009 års årsmöte avslu-
tat.     

 
Efter årsmötet förflyttade sig deltagarna till Locus Medicus för en gemensam supé. Ett 20-tal med-
lemmar deltog.  
 
Lund som ovan 
 
 
...................................................                       ........................................................ 
Bodil Persson, sekreterare                                    Berndt Ehinger, ordförande 
 
 
..................................................                       .......................................................... 
Birgitta Lindstedt, justerare                                    Gunvor Lindskog, justerare   


