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Verksamhetsberättelse för år 2020 
   
Medlemsmöten 
 
Covid-19-pandemin präglade verksamheten för Sällskapet liksom för andra liknande 
föreningar. 
 
Sällskapet hann anordna ett välbesökt medlemsmöte den 3 februari då docenten i Gamla 
Testamentets exegetik Ola Wikander föreläste över temat Drakar och stormgudar: 
gammaltestamentlig och nordvästsemitisk mytologi då och nu med inblickar också i 
samhörigheten mellan döda och levande semitiska språk. 
 
Det aviserade årsmötet den 26 mars med efterföljande föredrag av professor Christian 
Balkenius om drömmen om en mänsklig robot fick ställas in på grund av pandemin.  
 
Efterhand som året framskred blev det tydligt att vanliga medlemsmöten liksom medlemsresan 
inte skulle kunna äga rum under året. Först hoppades Sällskapet att ett fysiskt årsmöte skulle 
kunna anordnas även om det inte kunde ske i föreskriven tid, men när det stod klart att så inte 
skulle kunna ske beslöt styrelsen vid sitt junimöte att anordna ett årsmöte i form av 
korrespondensmöte med tydliga förslag som medlemmarna kunde reagera på. Vid 
röstsammanräkningen den 29 oktober, då Lars Ivar Elding och  Eva-Lisa Johannesson var 
rösträknare, konstaterades att 113 röstsedlar insänts, varav dock två hade oläsliga 
namnteckningar och inte kunde räknas. 
 
Den 14 april tilldelade styrelsen docent Håkan Håkansson Sällskapets pris för hans insatser att 
genom digitalisering, presentationer och information göra Ravensbrückarkivet känd och 
tillgänglig såväl i Lund som långt utanför Lunds universitets och Sveriges gränser. Formerna 
för överlämnande av priset skulle utarbetas med hänsyn till pandemins fortsatta förlopp. 
 
Styrelsen beslöt vid sitt möte 9 september att anordna en utomhusaktivitet då Hjördis 
Kristenson talade om Skissernas museum med utgångspunkt i sin bok. Mötet ägde rum den 15 
oktober och deltagarantalet var begränsat till 50 personer. Tanken var att Håkan Håkansson då 
skulle mottagit sitt pris, men han var sjuk och överlämnandet har ännu inte ägt rum. 
 
Sällskapet har under året på olika sätt engagerat sig för bevarandet av Apoteket Svanen, och 
glädjande nog har det stora engagemang som visats från många håll lett till att apoteket 
bevaras, förklaras skyddsvärt som kulturapotek och ska renoveras. 
 
Årsbok  
 Årsboken 2020 Skissernas Museum – arkitektur, plats, process var författad av 
styrelseledamoten docent Hjördis Kristenson.  
 
Årsboksutlämningen skedde i LUX foajé den 10 december 2019 och under 2020 i samarbete 
med Skissernas museum där hämtning kunde ske med avprickning i en medlemslista. 
 
Medlemsutveckling och medlemsavgift 
Sällskapet hade i slutet av året 566 betalande medlemmar, varav 27 nytillkomna, och två 
hedersmedlemmar.  
 
Årsavgiften är sedan 2019 200 kr.  
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De medlemmar som har meddelat sin e-postadress har fått påminnelse digitalt om 
medlemsmöten och årsboksutlämning. Nästan alla medlemmarna har meddelat e-postadress. 
Alla medlemmar som har epostkonto uppmanas fortlöpande att skicka sin e-postadress till 
matrikelansvarig, inga.elding@bahnhof.se 
 
Styrelse, revisorer och valberedning 
Styrelseledamöter under året var: Ulf Körner (ordf.), Thomas Kaiserfeld (vice ordf.), Gunnel 
Holm (sekr.), Birgit Segner (kassör), Inga Elding (matrikelansvarig), Boel Billgren, Lars 
Haikola, Magnus Jerneck, Hjördis Kristenson, Göran Larsson, Maria Lindh t o m 28 oktober, 
Petra Francke fr o m 29 oktober, Björn Magnusson Staaf, Peter Nilsson-Ehle och Fredrik 
Tersmeden.   
 
Styrelsen höll under året sex protokollförda sammanträden, varav fem helt eller delvis digitalt.  
 
Revisorer var f.d. akademiräntmästare, expert Ann-Kristin Mattsson och professor em. Hans 
Ryde, revisorssuppleanter var donationschef Klemens Ganslandt och professor Nils Dencker. 
 
Valberedning har varit Charlotte Erlanson-Albertsson (sammankallande), Lynn Åkesson och 
Göran Bexell. 


