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Verksamhetsberättelse 2020 

 
 

Föreningen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda 

styrelsemöten(21/1; 25/2; 31/3; 12/6; 3/8; 21/8; 14/9; 20/10; 28-29/10; 13/11; 

30/11) samt ett konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet(25/8). 

 

 

Medlemsmötena: Vi inledde året med sedvanlig årsplanering 

och började med: 
 

 

Tisdag 28/1: Föredrag av Dr Christina Vigre Lundius ” Mitt arbete som 

Jeepdoktor” 

 

I ett fängslande föredrag med unika bilder gav Christina oss inblick i sitt arbete 

för Rotarys Läkarbank i Afrika(Kenya och Uganda), bl.a. hos Massajerna. 

Kvällen avslutades med mat och dryck i vanlig ordning. 
 
Därefter gjorde Coronapandemin sitt intåg och all social samvaro 
ställdes in. Ett planerat medlemsmöte på hösten(24/11) fick 
också ställas in då smittan ökade kraftigt igen. 
 

 

Tisdag 25/8: ÅRSMÖTE: Vi kunde avhålla ett coronasäkert dito med 

goda avstånd i Maria Församlingssal. 

Det var enbart ett formellt möte utan sociala aktiviteter och ej heller 

någon förtäring. 

Hänvisas till särskilt protokoll.  

Huvudfrågan var huruvida medlemmarna kunde ställa sig bakom att 

föreningen kunde/orkade fortsätta driften och bekosta 

driftkostnaderna(125.000:-) efter att Region Skåne lämnat 

verksamheten(30/9) för perioden 1/10 2020 – 30/6 2021. 

Det blev ett enhälligt JA till det och var betingat av att 

fastighetsägaren Våge Svensson erbjudit hyresfrihet för den perioden. 

Tanken var att under denna period försöka finna en ny ägare som 

möjliggjorde fortsatt museidrift. 

2 medlemmar lämnade styrelsen och blev utnämnda till 

Hedersmedlemmar: Gun Eléhn och Jerker Ahlin. 



Medlemsavgiften höjdes till 200:- / år fr.o.m. 2021. 
 

 

 

 

UTFLYKTER: P.g.a Pandemin blev det ingen utflykt detta år. 

 

 

 

    

VERKSAMHETEN/UTSTÄLLNINGARNA: 

 

Under året har vi haft 1486 besökare. 

Vi har haft sedvanligt öppet Tisdagar och Torsdagar. Det har varit bra 

uppslutning av värdar och guider. Vi gjorde en förändring över sommaren(juni – 

augusti) således att vi enbart hade öppet på Torsdagar men till gengäld för första 

gången hade öppet även i Juli. Vi lade till 1:a söndagen i varje månad med start 

26/7. Juli var en jätte succé ffa pga att många semestrade hemma(s.k. hemester). 

Coronapandemin medverkade till att många guidade turer avbokades. Till 

gengäld kunde vi avhålla 2 disputationer med liten publik men med utsändning 

över internet. Mycket lyckade båda två. Då smittan steg våldsamt fick vi stänga 

helt fr.o.m. 13/11. 

Vi har fått verksamhets-stöd från Hbg Stad och ett mindre från 

McNeal/Johnson&Johnson. 

 

 

 

SAMVERKAN: 

 

Vi har under året fortsatt samverkat med Sydsvenska medicinhistoriska 

sällskapet i Lund. Ordf. har deltagit i deras styrelsemöten så ofta 

omständigheterna tillåtit. 

Vi har även samverkat med Region Skåne och Kulturen i Lund som tidigare 

t.o.m. 30/9.  

Vi har fått Region Skånes godkännande att fortsatt vara betrodda att låna ur 

föremålssamlingen och det sker via samarbete med Kulturen. 

Fastighetsägaren Våge Svensson deltager efter 30/9 inte längre som adjungerad 

till styrelsen, då föreningen ju efter det datumet har en affärsmässig relation till 

honom. 

 

Styrelsen har inlett sitt arbete under året med att försöka finna ny 

ägare till huset och sponsorer. 
 



 

 

STYRELSEN: 

 

Ulf Swanstein, ordförande 

Margaretha Strandberg, v. ordf. och sekreterare 

Berlith Persson, v. sekreterare 

Sten O Persson, kassör 

Ledamöter: 

Maj-Britt Andersson, Bodil Ohlsson, Eva Jönsson, Ronny Karlsson. 

Suppleanter: 

Ann-Christin Persson , Anders Varenius. 

 

 

REVISORER: 

Eva Jonsson, Ingrid Sjöberg. 

Suppleant: 

Gunilla Johansson. 

 

VALBEREDNING: 

Marianne Skoog och Birgitta Nilsson 

 

 

 

 

Maj 2021/Ulf Swanstein ordf. 

 

 

Föreningens Hedersledamöter: 
Bengt Lindskog 

Nils Forsby 

Våge Svensson 

Barbro Ahlbin 

Eva Åsare 

Gun Eléhn 

Jerker Ahlin 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsida: www.helsingborgsmedicinhistoriskaforening.se  

  

Alternativt: hmhf.eu  

 

Mail : info@helsingborgsmedicinhistoriskaforening.se 

 

 

Bankgiro: 5502-8831 
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