Protokoll fört vid sammanträde med Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift den
25 oktober 2017 kl. 9.15–11.00 på Stiftskansliet, Krafts torg.

Närvarande: Anna Minara Ciardi (ordf.), Bengt Arvidsson (sekr), Per Arne Joelsson,
Lennart Jonson, Bertil Nilsson och Oskar Styf samt Owe Samuelsson (adj.).
Förhinder: Gudrun Erlanson (vice ordf.), 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 Bertil Nilsson.
§3
Beslöts att godkänna dagordningen.
4. § Ordföranden rapporterade.
a. Oklarhet rådde angående recensionsexemplar av årsboken. Bengt Arvidsson
skulle undersöka utskick av recensionsexemplar, bl.a. hos Arken.

b. Angående monter för information om sällskapet på Stiftskansliet inväntas
slutgiltigt svar stiftsdirektorn, men både hon och biskopen har meddelat att det
ställer sig positiva till förfrågan.
c. Bengt Arvidsson informerade om Stora Råbydagen den 23 september,
samarrangemang med Lunds östra stadsförsamling. Sällskapet medverkade med
föredrag av Josef Borbas. Arrangemanget samlade 30–40 personer.
d. Magnus Evertsson har informerat sällskapet om ett föredrag av fil. dr och teol. dr
Torbjörn Aronsson om Gottfrid Billing i Önnestads församlingshem måndagen
den 29 januari. Vi annonserar på hemsidan och i Meddelanden.
e. Lördagen den 28 oktober, i S:t Thomas katolska kyrka, föreläser Erik Claeson,
doktorand i praktisk teologi vid Lunds universitet, om den medeltida Erikskulten
i Sverige.
§5
Stiftshistoriska sällskapets småskrift 2017 om heraldik skickas ut tillsammans med
Meddelande nr 36 i december. Författaren Per Arne Joelsson resonerade angående
omfång och bildmaterial, och Anna Minara Ciardi erbjöd sig vara behjälplig med
slutredigeringen av texten.
§6
Arbetet med manus till årsboken 2018 lämnas in inom de närmaste veckorna.
Arkeologen Marit Anglert hade tillfrågats angående att skriva en artikel om Ramdala
kyrka (se protokoll 21 augusti 2017 § 7). Hon åtar sig gärna uppgiften, men har
tyvärr inte möjlighet att färdigställa en artikel till årsboken 2018.
§7
Angående Blekingeprojektet beslöts att avvakta manus till årsboken för ett senare
seminarium (våren 2018).
§8
Hemsidan uppdateras kontinuerligt av Anna Minara Ciardi.
§9
Nästa sammanträde äger rum måndagen den 4 december kl. 09:15–11:00 på
Stiftskansliet.

§ 10 Övriga ärenden.
a. Lennart Jonson och Bengt Arvidsson rapporterade från informationsdag på
Stiftskansliet den 11 oktober, då stiftsarkivarie Tina Sandén informerade om
inriktning och rutiner i samband med arkivering. Lennart Jonsson och Bengt
Arvidsson arbetar vidare med arkivering av Stiftshistoriska sällskapets material.
En kort notis om möjligheter till bistånd för församlingarna författas av Bengt
för publikation på hemsida och i Meddelanden.
b. Ordföranden reste frågan angående föreläsningar som samarrangemang. Som
förslag på lämpliga föreningar för samarrangemang nämndes bl.a. Domkyrkans
vänner, Katolsk Historisk Förening och Föreningen Gamla Lund.
c. Ordföranden informerade om boken Barmhärtighetens år i Stockholms katolska
stift som i september månad utkom på Veritas förlag. Flera kapitel ägnas de
ekumeniska händelserna i Lund i oktober 2016.
§ 11
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.
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