Verksamhetsberättelse 2021 – Lunds universitetshistoriska sällskap
Medlemsmöten
Ytterligare ett verksamhetsår har präglats av pandemin. Olika scenarier för aktiviteter fick
revideras kontinuerligt, men i slutändan kunde tre aktiviteter av olika karaktär genomföras.
Den 4 maj höll styrelsemedlemmen Fredrik Tersmeden ett underhållande och informativt
föredrag om akademiska högtidsdräkter via det digitala verktyget Zoom.
Den 14 september genomfördes en icke-botanisk vandring i Botan med sex stationer på olika
teman. Ca 90 medlemmar deltog i vandringen som gav mersmak. Styrelsemedlemmen
Thomas Kaiserfeld spelade in vandringen, och filmen kommer att läggas ut på Youtube.
Den 24 november kunde ett reguljärt fysiskt medlemsmöte äga rum där professorn i
kognitionsvetenskap, Christian Balkenius, föreläste om Drömmen om en mänsklig robot för ca
50 medlemmar. Då överräcktes också sällskapets pris år 2020 till Håkan Håkansson.
Även detta år fick årsmötet bli ett korrespondensmöte, liksom 2020, med tydliga förslag som
medlemmarna kunde reagera på. Vid röstsammanräkningen den 4 maj, då Lars Ivar Elding och
Eva-Lisa Johannesson var rösträknare, konstaterades att 134 röstsedlar insänts, 21 fler än året
innan, men även detta år med två oläsliga namnteckningar vilket gjorde att dessa röstsedlar
inte kunde inräknas.
Sällskapets och andras engagemang för Apoteket Svanen har krönts med framgång, och i
mitten av december öppnade det nyrenoverade apoteket med bland annat guidade
rundvandringar.
Årsbok
Tidningen Lundagårds jubileumsbok, Men Lundagård lever, var årsbok för 2021 men blev
försenad och kunde delas ut först i samband med Botanvandringen och medlemsmötet i
november. Den 9 december skedde utdelningen av 2022 års bok, Lundaandan – finns den? på
Pufendorfinstitutet, då också 2021 års bok kunde hämtas ut.
Medlemsutveckling och medlemsavgift
Sällskapet hade i slutet av året 572 betalande medlemmar, varav 6 nytillkomna, och två
hedersmedlemmar.
Sedan 2019 är årsavgiften 200 kr.

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.), Göran Larsson (vice ordf.), Gunnel Holm
(sekr.), Göran Bucht (kassör), Inga Elding (matrikelansvarig), Boel Billgren, Petra Francke, Lars
Haikola, Magnus Jerneck, Thomas Kaiserfeld, Hjördis Kristenson, Björn Magnusson Staaf,
Peter Nilsson-Ehle och Fredrik Tersmeden.
Styrelsen höll under 2021 sex protokollförda sammanträden, varav hälften helt eller delvis
digitalt. Däremellan har viss mejlkontakt förevarit.
Revisorer var fr.o.m. årsmötet förutvarande kanslicheferna Clas Odeskog och P.G. Nilsson,
revisorssuppleanter var donationschef Klemens Ganslandt och professor Nils Dencker.
Valberedning har varit Charlotte Erlanson-Albertsson (sammankallande), Lynn Åkesson och
Göran Bexell.

