
 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019 

Universitets- och studenthistoriska sällskapets styrelse lämnar följande verksamhetsberättelse 

för perioden från och med årsmötet den 20 mars 2018 till och med den 24 mars 2019. 

 

Medlemsutveckling och ekonomi 

Under år 2018 hade Sällskapet 81 medlemmar som avlagt medlemsavgift. Vid årets början 

hade Sällskapet sex hedersledamöter. Inga nya hedersledamöter valdes under 

verksamhetsåret.  

 

Antalet erlagda medlemsavgifter har de senaste åren varit som följer:  

 

2014: 114 personer (jubileumsår) 

2015: 69 personer 

2016: 83 personer 

2017: 95 personer 

 

Årsbokslutet för år 2018 visar ett resultat om 4 140 kronor och omsättningen på  

16 060 kronor. De ekonomiska tillgångarna är ungefär 76 289 kronor på plusgirokontot och 

15 701 kronor kontant. Styrelsen bedömer att sällskapets ekonomi är fortsatt god. 

 

Sammankomster 

Sällskapet har haft följande sex sammankomster under verksamhetsåret: 

 

Den 20 mars 2018 hölls årsmöte på Gustavianum och följande val förrättades inför 

verksamhetsåret: 

 

Ordförande: Sune Lindh 

Vice ordförande: Tom Lundin 

Skattmästare: Edward Nehlbäck 

Arkivarie: Johan Sjöberg 

Sekreterare: Elias Sonnek 

Ledamöter: Tobias Larsson, Veronica Bergsander, Laura Karlsson och Emma Geidnert 



Revisorer: Jörgen Jonsson och Hans Årstadius 

Ersättare: Claes-Henrik Jonsson 

Valberedning: Per Ström (sammankallande) och Anna Liv Jonsson 

 

Verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna 

varpå styrelsen för 2017 beviljades ansvarsfrihet. Därefter talade museichef Marika Hedin 

över ämnet Mumier, berikat uran och Aertsens Slaktarbod – En ny roll för universitetets 

samlingar. Därefter följde sexa. 25 personer deltog i sammankomsten. 

 

Den 23 april 2018 hölls sammankomst med medlemsmöte på Västmanlands-Dala nation. 

Medlemsmötet godkände andra läsningen av förslaget till ny stadga. Tom Lundin 

presenterade “Minnesskrift över silversmeden Olof Sundqvist”. Anna-Liv Jonsson talade 

därefter över ämnet Bland skålar och pokaler – Om sittningar på Uppsalas studentnationer. 

34 personer deltog och efteråt följde sexa. 

 

Den 17 september 2018 hölls sammankomst i Humanistiska teatern på Engelska parken. Ola 

Winberg talade över ämnet Resa i Europa – Den svenska adelns grand tours på 1600-talet. 

50 personer deltog och efteråt följde sexa. 

 

Den 23 oktober 2018 hölls sammankomst på Norrlands nation. Vice ordförande Tom Lundin 

talade över ämnet Studentkarnevaler i Uppsala – 1837–1910. 24 personer deltog och efteråt 

följde sexa. 

 

Den 21 november 2018 hölls sammankomst på Västgöta nation. Birgitta Nordenman talade 

över ämnet Johan Skytte, Skytteanum och några av de skytteanska professorerna. 15 personer 

deltog och efteråt följde sexa. 

 

Den 21 februari 2019 hölls sammankomst på Universitetshuset. Per Ström och Mikael 

Norrby tog med deltagarna på en rundvisning på temat En vandring i Universitetshuset, nytt 

och gammalt. 30 personer deltog och efteråt följde sexa. 

 

Styrelsens arbete 

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt fyra gånger: den 3 maj, 4 september, 27 

november och den 5 mars för att främst behandla ordinarie programverksamhet, sällskapets 

skriftserie samt årsmötet 2019. Ett särskilt planeringsmöte för programverksamheten hölls 

den 21 januari. 


