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Protokoll årsmöte Svensk Medicinhistorisk tidskrift 
Torsdag 28 april 2011 kl 15:00 
Lokal: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 
 
Närvarande medlemmar för angiven förening eller sällskap: 
Farmacihistoriska sällskapet: Jan-Olof Brånstad 
Medicinhistoriska museets vänförening: Ell-Marie Andrén 
Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet: Bernt Ehinger, Bodil Persson 
Uppsala Medhistoriska förening: Kerstin Hulter Åsberg 
Svenska läkarsällskapets sektion för medicinens historia: Nils Sjöstrand, Jan Halldin 
Östergötlands Medicinhistoriska sällskap: Arend Wallenqvist 
Övriga: Tomas Gustafsson, Agneta Häggmark, Lennart Kaijser, Johan Killander, Ingrid Killander 
 
Sammanlagt 13 personer 
 
Anmält förhinder:  
Medicinhistoriska föreningen Göteborg: Johan Lindberg 
Västerbottens medicinhistoriska förening: Per Axelsson  
 
§1 
Till ordförande för mötet valdes Kerstin Hulter Åsberg och till sekreterare Tomas Gustafsson 
 
§2 
Till justeringspersoner utsågs Jan-Olof Brånstad och Agneta Häggmark 
 
§3 
Mötet ansågs behörigt utlyst 
 
§4 
Årsredovisning för 2010 
Förvaltningsberättelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Kerstin Hulter Åsberg(ordförande), Johan 
Killander(sekreterare), adjungerad Ingrid Killander (kassör), ledamöterna Berndt Ehinger och Arend 
Wallenqvist samt Nils Sjöstrand, redaktör.  Ann-Marie Bernstein har varit redaktionssekreterare.  
 
Tidskriften för år 2009 utkom  med ett välfyllt nummer sommaren 2010, trots förhoppningen om att 
kunna förkorta utgivningstiden. Tidskriften för år 2010 beräknas kunna bli utgiven till sommaren 
2011. Nackdelen med utgivning under sommaren är att den lokala distributionen försvåras. 
 
Hemsidan har förbättrats och tidskriften är numera införd i registret tidskrift.nu. Inom kort kommer 
nya möjligheter till uppdateringar kunna göras på Svenska Läkarsällskapets hemsida. Tomas 
Gustafsson förelås ta hand om uppdateringar. Alla medicinhistoriska föreningar uppmanas också att 
uppdatera sina länkar till tidskriftens hemsida.  
 
Artikelförfattare föreslås ha rätt till ett visst antal särtryck i den mån ekonomin tillåter.  
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Resultaträkning 
Presenteras i separat bilaga sammanställd av Ingrid Killander. Sammanfattningsvis har föreningen 
gått med förlust ca 19 000 kr. För att undvika förlust krävs en upplaga på omkring 700-800 exemplar 
jämfört med dagens 530.  
 
Balansräkning 
Trots ett förlustår är balansräkningen positiv på grund av att pengar satts in på föreningens konto av 
okända insättare. Revisor Bodil Persson har varit i kontakt med banken i detta ärende som meddelat 
att insättarna själva får eftersöka sina felaktiga transaktioner. 
 
§5 
Förutom tidigare nämnda felaktiga insättningar stämmer revisionen enligt föreningens revisorer. 
 
§6 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2010. 
 
§7 
Som ordförande valdes Kerstin Hulter Åsberg, som sekreterare Tomas Gustafsson, som kassör Staffan 
Bremmer, som ledamöter Bernt Ehinger, Arend Wallenqvist, Per Axelsson och Johan Lindberg. Som 
efterträdare till redaktör Nils Sjöstrand valdes Jan Halldin. 
Anna-Maria Bernstein kvarstår som redaktionssekreterare och till redaktionsrådet omvaldes Ell-
Marie Andrén och Bodil Persson. 
 
§8 
Till revisorer omvaldes Bodil Person och Agneta Häggmark, ordinarie, och Agneta Darle, suppleant. 
 
§9 
 Som valberedning omvaldes Lennart Kaijser, sammankallande, Magnus Carlsson, ordinarie, och 
Peter Ollinen, suppleant. 

§10 
Avgående redaktör Nils Sjöstrand beklagade den försenade utgivningen, som beror på en rad olika 
faktorer. Tidskriften för 2010 planeras utkomma i skiftet maj-juni 2011. 
 
§11 
Nytillträdde redaktören Jan Halldin framhöll vikten av planerad utgivning. Några bidrag har redan 
inkommit för tidskriften 2011 som planeras utkomma i dec-jan 2011.  
 
§12 
Viktigaste frågan anses vara att öka upplagan. Ingrid Killander föreslår kontakt med marknadsförare. 
Ell-Marie Andrén föreslog annonsering i tidskriften. Priset för tidskriften har varit varierande 
beroende utifrån om: 
1 Köparen är medlem i en medicinhistorisk förening  
2. Köparen inte är medlem i en medicinhistorisk förening  
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3. Köparen är en bokhandel 
För att underlätta tecknandet av medlemskap förelog Jan Halldin att blanketten skulle förenklas.  

Avgående redaktör Nils Sjöstrand avtackades liksom avgående sekreterare Johan Killander. 
 
Vid protokollet 
 
Tomas Gustafsson 
Sekreterare 

 

Justeras 

 

Jan-Olof Brånstad                                       Agneta Häggmark 


