Protokoll fört vid sammanträde med Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift torsdagen den 13
september 9:15–11:00 på Stiftskansliet, Krafts torg.
Närvarande: Anna Minara Ciardi (ordf.), Bertil Nilsson (v-ordf.), Bengt Arvidsson (sekr.) och
Lennart Jonson samt adjungerade Owe Samuelsson.
Förhinder: Per Arne Joelsson, Jozsef Nemeth, Ann-Christin Persson, Oscar Styf och Samuel
Rubensson.

§1
Sällskapets ordförande Anna Minara Ciardi hälsade de närvarande välkomna. Efter parentation över
den 31 maj bortgångne hedersledamoten Karl-Olof Lindin förklarades sammanträdet öppnat.
§2
Till att justera dagens protokoll valdes Lennart Jonsson.
§3
Beslöts att godkänna dagordningen.
§4 Ordföranden rapporterar.
Sedan föregående sammanträde förelåg inget att rapportera utöver det som innefattas i följande
paragrafer.
§5
Beslut om sökt bidrag från Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse meddelas efter stiftelsens
sammanträde 18 september.

§6
Ordföranden redogjorde för mailkontakt med bokhandlare Kjell Blomberg på Arken angående att
distributionen av årsboken 2018 inte fungerat tillfredsställande (Protokoll 20180601 § 6). Styrelsen
beslutade följande angående årsboken 2019:
a. Årsboken levereras direkt till Stiftshistoriska sällskapet.
b. Årsboken delas ut till medlemmar vid presentationen, förhoppningsvis i samband med årsmötet.
c. Direkt efter presentationen skickas årsboken till övriga medlemmar genom styrelsens försorg.
d. Ett visst antal årsböcker erbjuds till bokhandeln Arken till ordinarie försäljning.
§7
Redaktörer för årsboken 2019 är Jan Olof Aggedal, Bertil Nilsson och Jozsef Nemeth. Anna Minara
Ciardi kallar till sammanträde med redaktionen, men har sedan inte möjlighet att delta i arbetet med
årsboken.
§8
Frågan angående seminarium om Blekinges kyrkohistoria bordlades till nästa sammanträde.
§9
Ordföranden redogjorde för kommande arrangemang:
20181123 kl. 17.00 Konsert i Allhelgonakyrkan med Karin Strinnholm Lagergren: "Gaude, Birgitta
– en berättarkonsert om den heliga Birgitta och musiken i hennes kloster"
20181215 kl. 15.00 Föreläsning Katolsk Historisk Förening, S:t Thomas församling, av
fil. dr Terese Zachrisson, Karlstad universitet: ”Föremål, platser och helighet i det tidigmoderna
Sverige.”
§10
Årets småskrift 2018 utarbetas för närvarande av Bengt Arvidsson och behandlar biskop Peder
Winstrups tolkning av figurerna på guldhornet från Gallehus. Ett första manus beräknas vara klart i
mitten av november. Jan Olof Aggedal har erbjudit sig ansvara för formgivning och kopiering.
§11
Stiftshistoriska sällskapet har på förfrågan från Föreningen Norlindmuséets Vänner erbjudit sig
bidra med ett föredrag av prof. Bertil Nilsson hösten 2019 om Birger Gunnersen vid 500-årsjubiléet
av hans död.

§12
Meddelande nr 38 planeras att skickas ut till Stiftshistoriska sällskapets medlemmar tillsammans
med småskriften i december 2018.
§13
Nästa sammanträde äger rum 12 november 2018 kl. 10.30 på Stiftskansliet med efterföljande
gemensam lunch.
§14 Övriga ärenden.
Ordföranden lyckönskade på styrelsens vägnar Owe Samuelsson till hans 85-års födelsedag och
överlämnade blommor.
§15
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Bengt Arvidsson
Sekr.

Justeras:

Lennart Jonson

Anna Minara Ciardi
Ordf.

