Protokoll fört vid sammanträde med Stiftshistoriska sällskapet i Lunds
stift den 4 december 2017 kl. 09:15–11:00 på Stiftskansliet, Krafts torg.
Närvarande:
Anna Minara Ciardi (ordf.), Bengt Arvidsson (sekr.), Per Arne Joelsson, Lennart Jonson,
Bertil Nilsson, Oskar Styf samt adjungerade Owe Samuelsson.
Förhinder:
Gudrun Erlanson, Jozsef Nemeth och Samuel Rubensson.
§1
Sällskapets ordförande Anna Minara Ciardi hälsade de närvarande välkomna och
förklarade sammanträdet öppnat.
§2
Till att justera dagens protokoll valdes Per Arne Joelsson.
§3
Beslöts att godkänna dagordningen.
§4
Ordföranden rapporterade.
a. Angående recensionsexemplar av årsboken hade Bengt Arvidsson varit i kontakt med
Arken. Några recensionsexemplar hade inte skickats ut av årsboken 2017, men Arken
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åtar sig gärna utskick framöver. Adresslista för recensionsexemplar sammanställs av
ordförande och sekreterare.
b. Angående monter för information om sällskapet på Stiftskansliet och på Stiftsgården
Åkersberg är inställningen positiv från berörda, men Stiftshistoriska sällskapet får
aktivt arbeta vidare med realiserandet.
c. Magnus Evertsson hade tidigare informerat sällskapet om föredrag av Torbjörn
Aronsson om Gottfrid Billing i Önnestads församlingshem. Informerades åter om
föredraget som äger rum den 29 januari 2018.
d. Lördagen den 28 oktober 2017 hade Erik Claeson föreläst i S:t Thomas om
Erikskulten i Sverige.
e. Mail hade inkommit från Lars Aldén angående planering av och önskemål i samband
med kommande nationellt stiftshistoriskt symposium i Linköping 2–3 maj 2018. Det
framfördes att det eventuellt skulle vara viktigt att på nationellt plan resonera kring
medlemsrekrytering. Ordförande Anna Minara Ciardi besvarar mailet.
§5
Per Arne Joelsson, författare till Stiftshistoriska sällskapets småskrift 2017 om heraldik,
gav styrelsen en intresseväckande information om innehållet. Skriften skickas ut
tillsammans med Meddelande 36 i december.
§6
Några manus till årsboken 2018 hade inkommit, och resterande förväntades inkomma
den närmaste veckan. Bertil Nilsson har nu påbörjat redigeringsarbetet. Media-Tryck i
Lund kommer att anlitas för tryckningen.
§7
Angående Blekingeprojektet inväntas årsboken (§ 6), och bl.a. utifrån den kommer
sedan Blekingeprojektets fortsättning att diskuteras och planeras.
§8
Årsmötet 2018 beslöts äga rum den 17 mars kl. 11:00 på Domkyrkoforum.
§9
Styrelsen resonerade om framtida föreläsningar som samarrangemang. Inför våren 2018
föreslogs bl.a. samarrangemang med Katolsk Historisk Förening med föredrag av
Mattias Karlsson och Maria Cinthio. Beslöts att fortsätta resonera om samarrangemang
vid nästa sammanträde.

§ 10
Nästa sammanträde äger rum måndagen den 5 februari 2018 kl. 9.15–11.00 på
Stiftskansliet.
§ 11
Inga övriga ärenden framlades.
§ 12
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.
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Justeras:
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