
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Stiftshistoriska sällskapet i Lunds 

stift måndagen den 23 april kl. 09.15–11.00  på Stiftskansliet, Krafts 

torg.         

 

Närvarande: Anna Minara Ciardi (ordf.), Bertil Nilsson (vice ordf.), Bengt Arvidsson (sekr.), 

Lennart Jonson, Ann-Christin Persson, Oscar Styf, Per Arne Joelsson samt adjungerade Owe 

Samuelsson. 

Förhinder: Joszef Nemeth och Samuel Rubensson. 

 

§1 

Sällskapets ordförande Anna Minara Ciardi hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat. Nya styrelseledamoten Ann-Christin Persson hälsades välkommen, och 

en kort presentation av övriga styrelseledamöter följde. 

§2 

Till att justera dagens protokoll valdes Bertil Nilsson.      

§3 

Beslöts att godkänna dagordningen.  

§4 

Ordföranden rapporterar.      

Brev från Erkki Mörck med synpunkter angående upplägget av efterföljande föredrag m.m. vid 

årsmötet hade inkommit och lästes upp.  

 



 

 

§5 

Sekreteraren rapporterade från avstämningsträff med Stiftskansliet den 5 april. Stiftskansliet är 

sällskapet behjälpligt med en del administrativa och praktiska göromål som medlemsregister, 

in- och utbetalningar, kopiering och adressetiketter vid utskick etc. En årsplan upprättas bl.a. 

angående tidpunkter för och antalet utskick. Pia Linné är för närvarande kontaktperson, men 

p.g.a. kommande omstruktureringar blir Sara Ingelsson ny kontaktperson fr.o.m. augusti. Vid 

avstämningsträffen framförde sekreteraren önskemål om kontinuerlig uppdatering av 

medlemsregistret under året, och sällskapet kommer framöver att få uppdatering varje månad.    

§6 

Arbetsfördelningen inom styrelsen gicks igenom. Ordföranden Anna Minara Ciardi har 

huvudansvaret för årsboken men önskar inför verksamhetsåret viss avlastning när det gäller 

denna. För sällskapets ekonomi ansvarar var för sig Anna Minara Ciardi och vice ordföranden 

Bertil Nilsson. Sekreteraren Bengt Arvidsson har ansvar bl.a. för kallelser till och 

protokollföring vid sammanträden, medlemsregister och utskick till medlemmar. Två 

meddelanden sammanställs årligen av ordföranden och sekreteraren. Arkivering handhas av 

Lennart Jonson, som är sällskapets arkivarie, och sekreteraren. Ytterligare ansvarsområden kan 

tillkomma under året för övriga styrelsemedlemmar, bl.a. ansvar för föredrag och arrangemang. 

§ 7 

Nationellt stiftshistoriskt symposium äger rum i Linköping 1–3 maj 2018. Anna Minara Ciardi 

och Bengt Arvidsson deltar som representanter för Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift. 

Dessutom Owe Samuelsson från styrelsen men som representant för Växjö stiftshistoriska 

sällskap. Bengt Arvidsson ansvarar för att årsboken 2018 och verksamhetsberättelse för 2017 

samt småskrift 2017 finns på plats vid symposiet. 

En fråga som ansågs viktig att lyfta fram vid symposiet är frågan om församlingars 

medlemskap. Som förslag fördes fram att information skulle skickas ut både till kyrkoherdar 

resp. församlingsherdar och kyrkorådsordföranden resp. församlingsrådsordföranden. 

Församlingar kunde till sina bibliotek också erbjudas äldre årgångar av årsböckerna. 

§ 8 

Årsboken 2018 distribuerades till närvarande medlemmar vid årsmötet, och har sedan kunnat 

avhämtas på Arken under några veckor men skickas nu genom bokhandeln Arken ut till 

medlemmar som ännu inte erhållit boken.   

Även om arbetet med boken särskilt i slutet kantats av en del svårigheter och tidspress ansåg 

styrelsen att resultatet i slutändan blivit lyckat. Kommande årsbok 2019 utgör 

en fortsättningsdel om Blekinges kyrkohistoria, Lunds stift i nordost – glimtar av Blekinges 

kyrkohistoria, del II.  Redaktionen för denna utgörs för närvarande av Anna Minara Ciardi, 

Bertil Nilsson, Jozsef Nemeth och Jan-Olof Aggedal, som återkommer med närmare uppgifter 

om bokens innehåll och författare vid nästa sammanträde.  



 

 

I sammanhanget resonerades också om ämnen för kommande småskrifter och årsböcker. Bl.a. 

firar Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift 20-års jubileum 2019, vilket borde 

uppmärksammas. Jan-Olof Aggedal har erbjudit sig skriva om biskop Per-Olov Ahrén år 2020, 

Ahrén tillträdde som biskop för Lunds stift år 1980. 

§ 9 

Ett seminarium om Blekinges kyrkohistoria har sedan tidigare planerats, och eventuellt kan ett 

sådant arrangeras hösten 2018. Bertil Nilsson arbetar vidare med arrangemanget, och 

återkommer med närmare information nästa sammanträde.    

§ 10 

Styrelsen resonerade om övriga arrangemang under året, och ser gärna samarrangemang med 

andra föreningar, bl.a. Domkyrkans vänner och Katolsk historisk förening. Utfärder har tidigare 

varit uppskattade, men har blivit svårare att anordna ekonomiskt och praktiskt med buss. Bland 

ämnen för föredrag föreslogs Domkyrkoprojektet 2023, Medeltida Erikskult i Lund samt Karl 

XII i Lund och hans relation till stiftet. Som småskrift för 2018 föreslogs en skrift om nyligen 

avlidne professorn emeritus Carl-Gustaf Andrén. 

§ 11  

Meddelande 37 förbereds för utskick i juni 2018 av Anna Minara Ciardi och Bengt Arvidsson. 

Meddelandet skall bl.a. innehålla information om kommande årsbok samt referat från det 

nationella stiftshistoriska symposiet i Linköping 1–3 maj.  

§ 12 

Nästa sammanträde äger rum fredagen den 1 juni kl. 10.15 på Stiftskansliet med efterföljande 

gemensam lunch. 

§ 13 

Övriga ärenden. 

Interimsstyrelsen för ”Norlindmuseets vänner”, Borgeby slott, hade inbjudit till ett 

upptaktsmöte på Kulturen i Lund den 15 april. Önskemål om samarbete med bl.a. Lunds 

stiftshistoriska sällskap hade framförts av Ragnhild Berntsson-Laskowski, initiativtagare och 

medlem i interimstyrelsen. Tyvärr kunde ingen från Stiftshistoriska sällskapet närvara, men 

styrelsen ställer sig positiv till något samarrangemang typ föredrag. Det medeltida Borgeby slott 

är av stort stiftshistoriskt intresse. Bertil Nilsson undersöker förutsättningarna för ett eventuellt 

samarrangemang. 

§ 14 

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 



 

 

 

Bengt Arvidsson     Anna Minara Ciardi 

Sekr.        Ordf. 

 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Bertil Nilsson    


