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Protokoll fört vid årsmöte med Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet måndagen 

den 4 april 2011 kl 19.05–19.30 i Kulturanatomen, Lund, i direkt anslutning till fi-

randet av Sällskapets vårmöte. 
 

§ 1.  Ordföranden Berndt Ehinger hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2.  Årsmötet förklarades behörigen utlyst.  

§ 3.  Till mötesordförande valdes Berndt Ehinger. 

§ 4.  Till mötessekreterare valdes Bodil Persson. 

§ 5.  Till justerare valdes Nils Dahlgren och Lars Malm.  

§ 6.  Verksamhetsberättelsen har distribuerats med kallelsen via brev och e-post. Den finns också 

på Sällskapets hemsida. Denna godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1.  

§ 7.  Skattmästare Greta Roslund föredrog sällskapets ekonomiska berättelse. Sällskapet har i nulä-

get 240 medlemmar. 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 2012 fastställdes till 250 kr per familj och år. I detta ingår sällskapets egen 

skrift.  

§ 11.  Val av styrelse: 

Ordinarie ledamöter   Berndt Ehinger (ordförande) 2 år Omval 

 Bodil Persson (sekreterare) 2 år Omval 

 Kerstin Brauer 2 år Omval 

 Gunnar Broberg 2 år Omval 

 Ido Leden 2 år Omval 

Ersättare Claes Håkansson 1 år Omval 

 Charlotte Erlanson-Albertsson 1 år Nyval 

 Ann Hermansson 1 år  Nyval 

 Mona Landin-Olsson 1 år Nyval  

I styrelsen ingår sedan tidigare vice ordförande Lars Lidgren, kassaförvaltare Greta Roslund 

samt ordinarie ledamoten Birgitta Castor, vilka vid årsmötet 2010 valdes på 2 år till och med 

årsmötet 2012.  

§ 12. Val av revisorer: 

2 ordinarie Jarl Ingelf 1 år omval 

 Thorbjörn Berge 1 år omval 

2 suppleanter               Sven-Åke Kornfält 1 år       omval 

 Lena Ingemarsson 1 år       omval 

§ 13.  Val av valberedning:   
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 Urban Rydholm (sammankallande) nyval 

 Marie Louise Edvinsson (SSSH) omval 

 Stefan Palmstierna (ordf. SÄL) omval 

§ 14. Berndt Ehinger rapporterade om de kommande utställningslokalerna. Fel färg har tidigare 

använts på väggarna, vilket har medfört fuktskador. Alla väggarna måste därför nu sandbläst-

ras och målas med rätt färg. Region Skåne står för dessa kostnader, men det medför att färdig-

ställandet blir något fördröjt. Sju grupper av medicinhistoriskt intresserade kollegor är aktiva 

med att arbeta fram olika moment i utställningen. 

§ 16. Berndt Ehinger informerade också om hemsidan som han själv sköter och om de bildspel som 

är klara. Nya fortsätter att läggas till samlingen, det senaste om Finsen. Bildspelen kan besö-

kas via Sydsvenska medicinhistoriska Sällskapets hemsida på Internet.  

§ 17. Årsboken 2010 med tema Barn med Bodil Persson som redaktör har gått ut till medlemmarna 

och finns för övrigt till salu. Årsboken 2011 med Lars Malm som temaredaktör kommer att ha 

”Örnäshals” som tema. Den beräknas vara klar till novembermötet.   

§ 18.  Verksamheten 2011. Kalendarium för fortsatta föreläsningar skickades ut tillsammans med 

verksamhetsberättelsen. Se detta! Det är också tillgängligt via hemsidan. 

§ 19.  Ordföranden och Sällskapet framförde ett varmt tack till Anders Biörklund för hans värde-

fulla insatser i Sällskapet, nu senast som avgående ordförande i valberedningen. 

§ 19.  På ordförandens förslag utsågs Greta Roslund enhälligt till hedersledamot i Sällskapet. Hon 

har varit dess kassaförvaltare i 34 år och står för en viktig del av den sociala samvaron genom 

att till styrelsens sammanträden ordna kaffe med tilltugg. Beslutet följdes av en varm applåd. 

§ 19.  Håkan Westling menade att ”Gamla elefanter är särskilt värdefulla” och framhöll det goda 

samarbetet med Bengt Lindskog och Anders Biörklund inom seniorgruppen. Berndt Ehinger 

instämde. Han är glad åt samarbetet och stödet från seniorerna. Han tackade också styrelsen 

och övriga stödjande medlemmar inom sällskapet för gott samarbete. 

§ 20. Berndt Ehinger tackade deltagarna för aktivt intresse och förklarade 2011 års årsmöte avslu-

tat.     

Efter årsmötet förflyttade sig deltagarna till Locus Medicus för gemensamt mingel. Ett 20-tal med-

lemmar deltog.  

 

Lund som ovan 

 

 

...................................................                       ........................................................ 

Bodil Persson, sekreterare                                    Berndt Ehinger, ordförande 

 

 

..................................................                       .......................................................... 

Nils Dahlgren, justerare                                    Lars Malm, justerare   


