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Styrets beretning for året 2019
Styrets sammensetning etter valget på generalforsamlingen torsdag 25. april 2019 og
deretter konstituering
Liv Slettevold
Erik Andrew
Holger Moe Tørisen
Sissel Brinchmann
Wenche Aulie Olsen

(leder)
(nestleder)
(sekretær)
(styremedlem)
(styremedlem)

Einar Heide Magnussen er revisor. Per Steinar Lund er stedfortredende revisor.
Ellen Finstad og Inger Wabø er selskapets valgkomité.

Styremøter
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2019.

Generalforsamling og vårmøte
Årets vårmøte ble holdt 25. april i Apotekforeningens lokaler. Selskapets generalforsamling
ble avviklet først.
Faglig program ved vårmøtet etter generalforsamlingen var:
Anne Markestad, Mangelsenteret:
«Mangelsituasjonen i Norge – hvordan kom vi i en slik situasjon? Hva gjør vi for å få en
sikker legemiddelforsyning?»

Norsk Farmasihistorisk Selskaps høstmøte/jubileumsmarkering NFHS 25 år
NFHS’ jubileumsmarkering ble arrangert 6. november fra kl. 15.00 i Oslo katedralskoles aula.
Over 70 deltagere, inkludert kolleger fra Danmark og Sverige. Styrets leder, Liv Slettevold,
loset forsamlingen gjennom historien fra stiftelsen 28. oktober 1994 og frem til i dag med ord
og bilder.
Deretter samtalte hun med tidligere styreledere Aslaug Gombos og Mathis Gundersveen, samt
tidligere styremedlem og nestleder Gunvor Solheim.
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Jubileumsmarkeringen ble etterfulgt av høstmøtet med følgende foredrag:
1.

Anne Cathrine Sund: Laboremus, farmasøytisk studie- og diskusjonsklubb 1941 – 1977.

2.

Brit Lannem: EkornRingen på Historica – fra ide til utstilling.

3.

Randi Winsnes: Legemiddelverkets historie.

Møtet ble ledet av Erik Andrew.
I pausen mellom jubileumsmarkeringen og faglig del, var det anledning til å delta i omvisning
i Oslo katedralskoles gamle bibliotek ved historiker og samlingsforvalter Ernst Bjerke. Det
var også anledning til å se Andersen-samlingen i Abelrommet. Se også NFHS-medlemsbrev
nr. 4/2019 og 1/2020.

Cygnus
Etter avviklingen av Cygnus Forlag har NFHS fått eneansvar for utgivelse av papirutgaven av
Cygnus. Redaktør er Holger Moe Tørisen. NFHS ønsker å utgi et nummer hvert år. I 2019 ble
nr. 26 av tidsskriftet ferdigstilt. Cygnus foreligger også i nettutgave. Cygnus er medlemsblad
for Norsk Farmasihistorisk Selskap.

«Glomdalsmuseet»
Styret besøkte 8. mai 2019 den farmasihistoriske samlingen /Apoteket ved Glomdalsmuseet i
Elverum.

International Society for the History of Pharmacy (ISHP)
ISHP arrangerte kongress i Washington D.C. 5. - 9. september 2019. Kongressen blir
arrangert annet hvert år.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver er å fortsette utgivelsen av Cygnus, videreføre tradisjonen med påmeldte
foredrag i farmasihistorie til høstmøtet, og å arbeide videre med hjemmesidene på nettet. I
tillegg arbeides det aktivt med å øke medlemstallet og å styrke økonomien. I øvrig følges
NFHS` formålsparagraf.
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Administrasjon, regnskap
NFHS’ styre er ansvarlig for regnskap og medlemskartotek. Einar Heide Magnussen foretar
revisjon.

Medlemsoversikt
Antall medlemmer pr. 31. desember 2019 er 186.
Æresmedlemmer er Mathis Gundersveen, Yngve Torud (posthumt), Aslaug Gombos og
Gunvor Solheim.
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