Årsberättelse 2021

Helsingborgs Medicinhistoriska förening

Verksamhetsberättelse 2021
Föreningen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda styrelsemöten (4/1,
22/2, 12/4, 3/5, 14/6, 5/7, 13/8, 13/9, 20/9, 1/11 och 9/12) samt ett
konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet (17/8). De första fyra
mötena var via Zoom.

Medlemsmöten:
Coronapandemin fortsatte att påverka även under detta året och
förutom årsmötet (se nedan) har vi endast haft möjlighet att
avhålla ett medlemsmöte. Det ägde rum den 9/12 med lite glögg
och ett bildspel av Ronny över vår husarkitekt Mauritz Frohm.
Bildspelet fick ersätta en föreläsare som fått förhinder.
Tisdag 17/8: ÅRSMÖTE: Vi kunde avhålla ett coronasäkert dito med

goda avstånd i vår egen hörsal.
Det var även i år enbart ett formellt möte utan sociala aktiviteter och
utan förtäring.
Hänvisas till särskilt protokoll.

UTFLYKTER: P.g.a pandemin blev det inte heller någon n utflykt detta år.

VERKSAMHETEN/UTSTÄLLNINGARNA:
När den värsta smittan lagt sig och vi haft stängt på museet i januari, februari
och mars kunde vi med Coronarestriktioner (vi blev tidigt i förloppet granskade
av Länsstyrelsen, som godkände våra åtgärder) åter öppna tisdagen den 6/4.
Under året har vi trots ovanstående begränsningar haft 1043 besökare varav 183
barn.
Vi har sedan haft sedvanligt öppet tisdagar och torsdagar samt första söndagen i
varje månad från och med maj. Det har varit jättebra uppslutning av värdar och
guider.
Vi har även i år avhållit en disputation (urolog Magnus Wagenius 1/10).

Vi har kunnat låta Lasarettets konstförening ställa ut sina konstverk under vecka
46.
Vi har fått verksamhets-stöd från Hbg Stad/Kulturförvaltningen och det
sedvanliga från McNeil/Johnson&Johnson.
Dessutom är verksamhetsstöd från fören. Mjölkdroppen utlovat även för 2022
och 2023. Ett jättestort TACK för det!

SAMVERKAN:
Vi har under året fortsatt haft kontakt med Sydsvenska medicinhistoriska
sällskapet i Lund. Ordf. har deltagit i deras styrelsemöten så ofta
omständigheterna tillåtit.
Vi har samarbetat med McNeil ffa kring framtiden för Barnsjukhuset (se nedan).
Stort tack till Christoffer Schönbeck (fastighetsansvarig på McNeil) för det.
Länsstyrelsen har under året avslutat ärendet med föreningens ansökan om att
byggnadsminnesförklara barnsjukhuset. Man fattade beslut att inte bevilja
ansökan.
Vi har deltagit i det nationella Nätverket för Medicinhistoria samt i
ArbetSam(Arbetslivsmuseernas samarbetsråd).
Vi har deltagit i samarbete med Kulturförvaltningen i Hbg Stad ffa kring
framtidens kulturstöd.
UTMANINGAR:
1.Styrelsen har under året lagt mycket arbete på att försöka få till en lösning för
att säkra framtiden för Gamla Barnsjukhuset, vårt egentliga fundament och
”vårt” värdefullaste medicinhistoriska föremål.
I första hand har ordf. försökt förmå Region Skåne att köpa tillbaka huset för att
via en donation återföra det till Hbg Stad (varifrån det kom till landstingsvärlden
en gång på 1960-talet). Detta lyckades ej. Region Skåne kunde ej enas (få ihop
en majoritet) för ett dylikt beslut.
Därnäst har ordf. bearbetat Hbg Stad för att få dem att köpa huset.
Under tiden har flera styrelsemedlemmar arrangerat namninsamlingar, både på
papper och via Facebook för att rädda huset, med mycket stort gensvar. Hbg
Dagblad har efter samtal med styrelsemedlemmar skrivit flera bra artiklar i
ärendet och flera positiva insändare har dykt upp. Hemsidan har också
uppdaterats kring läget. Resultatet av de senare ansträngningarna har blivit att
Hbg Stad enats om att vilja köpa fastigheten och har i december givit
fastighetsägaren ett köperbjudande. 2022 får visa hur det går i slutändan.

2.En annan och även den en stor utmaning är det sjunkande medlemsantalet. Vi
tror att pandemin och osäkerheten kring framtiden för vår förenings verksamhet
spelat in rejält. Vi vill även här i verksamhetsberättelsen vädja om att våra
medlemmar återvänder och betalar årsavgift samt gärna försöker rekrytera flera!

AVLIDNA:
Under året har två hedersmedlemmar avlidit:
Medicinhistoriens nestor prof. emeritus Bengt Lindskog
Vår tidigare mångårige ordförande överläkaren i patologi Nils Forsby
Vi sörjer dem och även vår trogne guide i Leo-utställningen Arne Lindqvist.
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Bokslut – se separat blad.
Tilläggsinformation till det:
Vi redogjorde för hur vi hade tänkt finansiera husets driftkostnader vid förra
årsmötet (2020) genom ett avtal kring ett bidrag till Fastighetsägaren Våge
Svensson. Detta avtal löpte till och med 30/6 2021.
Då emellertid huset inte var sålt vid denna tidpunkt förlängde vi avtalet med 6
månader med en ersättning av 9.000:- /månad.
Föreningen har via egna avtal dessutom finansierat städning, larm och
bredband/WiFi.
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