Verksamhetsberättelse för De skånska landskapens historiska och
arkeologiska förening för år 2019/2020
Styrelsen får härmed avge berättelse för verksamheten under tiden 15 maj 2018 till den 16
september 2019.
Årsmötet ägde rum den 15 maj 2019 på Lunds universitets nya humanist- och teologcentrum
LUX.
Föreningens ordförande var docent Björn Magnusson Staaf. Vice ordförande var f. museichef
Göran Larsson.
Den övriga styrelsen har under året bestått av följande personer:
Professor Lars Berggren, fil. dr Solveig Fagerlund, professor Tomas Germundsson, 1:e
antikvarie Mikael Henriksson, fil. dr Anders Håkansson, universitetslektor Gert Jeppsson
(redaktör), museichef Per Karsten, landsarkivarie Göran Kristiansson, bitr. professor Johan
Lundin, f. landsantikvarie Barbro Mellander, VD Anders Persson (webbmaster), fil. dr Bodil
Persson (sekreterare), fil. dr Elisabeth Reuterswärd (skattmästare), professor emeritus Sten
Skansjö, fil. dr Bengt Söderberg.
Styrelsens arbetsutskott har bestått av: Gert Jeppsson, Göran Larsson, Anders Persson. Bodil
Persson, Elisabeth Reuterswärd, Björn Magnusson Staaf. Adjungerade: Sten Skansjö, Bengt
Söderberg och Pia Sander
Ordinarie revisorer var Peter Håkansson och Tord Nilsson med Anders Ohlsson som
revisorssuppleant.
Valberedningen har bestått av Sten Skansjö, Barbro Mellander och Mats Anglert.
Årsavgiften har varit 250 kr.
Styrelsen har sammanträtt två gånger under verksamhetsåret och arbetsutskottet två gånger.
Publiceringsverksamhet, utflykter, föredrag etc.
Tidskriften Ale utkom under året med fyra nummer i tre häften. Tillgången på manus har varit
fortsatt god. Nämnas bör att det Norska Nationalbiblioteket i Oslo via skattmästaren Elisabeth
Reuterswärd beställt nummer av ALE till sina samlingar.
Hemsidan har uppdaterats löpande under året. Författare av artiklar i ALE har från och med
ALE 2019 nr 1- såsom komplement till tryckta särtryck - erhållit ”digitala särtryck” i form av
PDF-filer för fri distribution till vänner och kollegor. Detta har uppskattats av författare som
genom vidare distribution av ”de digitala särtrycken” indirekt bidragit till tidskriftens
marknadsföring. När detta skrivs planeras en helt ny hemsida baserad på det ”öppna”
systemet ”WordPress.org”. En ny hemsida på denna plattform - ”Blogg” - förenklar
underhåll och uppdatering samt möjliggör också direkt dialog med medlemmar och andra via
en ”dialogfunktion”.
I samband med årsmötet höll universitetslektor Gert Jeppsson och tidskriften Ales redaktör,
en föreläsning om den tidiga Braheättens dramatiska historia med titeln: Mordet i klostret –
ett medeltida mord i Gråbrödraklostret i Ystad med bäring på svensk rikshistoria.
Årets Ale-utflykt gick av stapeln söndagen den 31 augusti med samling i Lund för en utflykt
med buss till nordöstra Skåne för att besöka de medeltida kyrkorna i Vä, Lyngsjö, Gualöv och
på Ivö. Föreningens styrelsemedlemmar, Gert Jeppsson och Björn Magnusson Staaf
organiserade resan.
Styrelsen har under året gjort stora ansträngningar för att söka finansiering för att säkra
utgivningen och tillgängliggörandet av ALE. Vi har erhållit bidrag från Skånska fonden,
Thora Ohlssons stiftelse och Ebbe Kocks stiftelse, vilket styrelsen tacksamt noterar.

