
 

Protokoll från möte med styrelsen för Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 

den 27 november 2009 

Lokal: Svenska Läkaresällskapet 

Deltagare: Erna Roos, Berndt Ehinger, Johan Killander, Nils Sjöstrand, Kerstin Hulter Åsberg,  

                    adjungerad Ingrid Killander 

Förhinder: Peter Nilsson, Arend Wallenquist, Peter Sköld, valberedningens ordförande Lennart Kaijser. 

 

1. Ordföranden informerade om hemsida för SMT, som finns i tre versioner på webben:  

a. en mycket enkel via ett webhotell, space2u, på adress www.medicinhistorisktidskrift.se 

b. en under webadressen: tidskrift.nu 

c. en och den viktigaste under adress www.sls.se, dvs. Svenska Läkaresällskapets hemsida. Där klickar man 

i vänsterkolumnen på Sektioner, söker på M = Medicinens historia. Klicka på detta och så är man framme 

vid Sektionens hemsida. Där finns olika flikar, varav en heter Svensk Medicinhistorisk Tidskrift. 

 

2. Beslöts att KHÅ kontaktar Ell-Marie Andréen för att få datafilen med alla tidigare artiklar, som sedan skickas ut till 

styrelsen i första hand för kontroll av att de är indexerade och sökbara via Libris etc. 

 

3. Beslöts utse ordföranden Kerstin Hulter Åsberg till webmaster tills någon bättre lämpad kan utses. 

 

4. Diskuterades olika sätt att öka prenumerantstocken och därmed ekonomin för tidskriften. Adjungerad Ingrid 

Killander redovisade aktuellt ekonomiskt läge. Portot är idag mycket högt och drar upp kostnaden för distribution.  

Diskuterades även behovet av ny upphandling av tryckningen, eftersom även tryckkostnaderna har ökat år från år. 

Beslöts att den specificerade fakturan för i år ska skickas till Ingrid Killander och Berndt Ehinger för granskning. 

 

5. Beslöts  att ordföranden fomulerar ett brev till samtliga medicinhistoriska föreningar och lokala läkarsällskap och 

förklarar situationen och ger tips på hur föreningarna kan köpa in ett antal nummer för att t ex ge som gåva till 

föredragshållare. Likaså ska en önskan framföras att vår länk ska läggas in på respektive förenings hemsida. 

 

6. Redaktören Nils Sjöstrand informerade om kommande nummer. Närmast kommer ett välfyllt nummer som får    

beteckningen 2009. Dessutom finns det redan material till ytterligare ett nummer, som beräknas utkomma till 

sommaren 2010. Därmed är vi ikapp med tidskriftens utgivning, vilket styrelsen tacksamt noterade. 

 

7. Nuvarande redaktör Nils Sjöstrand anmälde att han önskar avgå som redaktör under nästa år.  

Beslöts att styrelsen tillsammans med valberedningens sammankallande Lennart Kaijser ska utgöra en arbetsgrupp 

för att med övriga föreningars företrädare som referensgrupp föreslå en ny redaktör. Förslaget bör vara klart till 

årsmötet i andra halvan av april.  

Beslöts också föreslå en ny ledamot, gärna yngre, som skulle kunna bli sekreterare i styrelsen från nästa årsmöte. 

  

8. Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för värdefulla och konstruktiva förslag. 

Kerstin Hulter Åsberg, ordförande och dagens pennförare 

 

 

http://www.medicinhistorisktidskrift.se/
http://www.sls.se/

