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Förnya ditt medlemskap i
Lunds universitetshistoriska sällskap!
Här kommer inbetalningskort för 2019. Årsavgiften är
oförändrad 200 (tvåhundra) kr. Årsboken 2019, Lundensare
– Universitetsöden under fyra århundraden av Fredrik Tersmeden kan hämtas
på Biskopshuset
tisdagen den 11 december kl. 12.00 – 17.00
i Lundasamlingen, Stadsbiblioteket, S:t Petri Kyrkog.
tisdagen den 8 januari kl. 10.00 – 13.00 och
torsdagen den 10 januari kl. 14.00 – 17.00
samt
vid Pufendorfsalen, L:a Gråbrödersg. 3 C, Lund
onsdagen den 30 januari kl 16.45 – 17.55 (före nästa
medlemsmöte)
Spara porto åt sällskapet genom att själv eller genom ombud
hämta boken vid något av dessa tillfällen! Vi vill hålla nere
medlemsavgiften! Förutsättningen är att man i förväg betalt
årsavgiften för 2019. Tag gärna med kvittot! Om du hämtar
boken på Biskopshuset, får du som medlem också köpa ytterligare ett exemplar av årsboken till det mycket låga priset
av 120 kr.
Om du vill ha påminnelse om LUHS möten och andra meddelanden, så skicka din epostadress till inga.elding@bahnhof.se, ifall du inte redan har gjort det.

Inbjudan till medlemsmöte

Juridik och historia kring
akademier och lärda samfund

- med Svenska Akademien som aktuellt exempel
När: onsdagen den 30 januari 2019 kl. 18.00
Var: Pufendorf-salen på Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan
3 C i Lund (f. d. Berlingska tryckeriet)
Prefekten, Ulf Maunsbach, ger en kort presentation av juridiska institutionen innan Martin Sunnqvist, jur. dr i rättshistoria, rådman och adjungerad universitetslektor, belyser problematiken med Svenska Akademien idag. Svenska
Akademien är en av de organisationer som rättsligt sett befinner sig i gränslandet mellan privat och oﬀentligt. Den är
unik på många sätt. Bland annat är dess stadgar till största
delen oförändrade sedan år 1786, och kungen har en särskild
roll i förhållande till just Svenska Akademien. I den pågående
krisen i Akademien har flera av stadgarnas bestämmelser fått
betydelse på ett nytt sätt. Föredragshållaren kommer också
att säga något om några andra akademiers och lärda samfunds rättsställning.
Kvällen avslutas med mingel på sedvanligt vis. Årsboken Lundensare – Universitetsöden under fyra århundraden kan avhämtas under timmen före mötet.

Med varma hälsningar och önskan om
En God Jul och Ett Gott Nytt År
Styrelsen
www.luhs.se

INBETALNING/GIRERING A
Meddelande till betalningsmottagaren

Kod 1

Till PlusGirokonto

Medlemsavgift för år 2019: 200 kr
Avsändare:

49 20 43 - 5
Betalningsmottagare (endast namn)

Lunds Universitetshistoriska Sällskap

OBS!

Avsändare (namn, postadress samt e-post)

Bl 2020.04S (mar 05)

Om inbetalning görs via internetbank
glöm inte att fylla i namn och adress.
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