
Verksamhetsberättelse för De skånska landskapens historiska och
arkeologiska förening för år 2020-2021

Styrelsen får härmed avge berättelse för verksamheten under tiden september 2020 till april 2021. Denna 
årsberättelse omfattar alltså ett kortare tidsspann än vad som kännetecknat tidigare årsberättelser. Orsaken
till detta beror på att styrelsen under år 2020 tvingades fatta vissa extraordinära åtgärder på grund av 
Covid-19 pandemin. På grund av de restriktioner gällande sociala sammankomster som infördes i Sverige
under pandemin kunde årsmötet inte avhållas på våren år 2020 som annars är brukligt enligt stadgarna. 
Årsmötet för 2020 ägde rum först den 16 september år 2020 på Lunds universitets nya humanist- och 
teologcentrum LUX.

Föreningens ordförande under det gångna året har varit docent Björn Magnusson Staaf. Vice ordförande 
har varit F. museichef Göran Larsson. Den övriga styrelsen har under året bestått av följande personer: 
Professor Tomas Germundsson, chef för Folklivsarkivet fil. dr. Karin Gustavsson, fil. dr. Kenth Hansen 
(skattmästare), 1:e antikvarie Mikael Henriksson, fil. dr Anders Håkansson, universitetslektor Gert 
Jeppsson (redaktör), landsarkivarie Göran Kristiansson, f. landsantikvarie Barbro Mellander, biträdande 
professor Ingemar Ottosson, VD Anders Persson (vice sekreterare webb-master), fil. dr Bodil Persson 
(sekreterare), kanslichef Skånes Hembygdsförbund Pia Sander, professor emeritus Sten Skansjö, fil. dr 
Bengt Söderberg.

Styrelsens arbetsutskott har bestått av: Kenth Hansen, Gert Jeppsson, Göran Larsson, Anders Persson, 
Bodil Persson, Björn Magnusson Staaf. Adjungerade: Sten Skansjö, Bengt Söderberg, 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 perioden januari 2020 – maj 2021 med fyra nummer i tre häften. 
Produktionen av tidskriften har under året blivit något fördröjd på grund av de omständigheter som 
skapats av Covid-19-pandemin. Tillgången på manus har varit fortsatt god.

Ales webb-master Anders Persson har under året bland annat utvecklat sökbarheten och tillgängligheten 
av tidigare utgivna Ale-häften mellan 1961-2015. Dessa finns nu åtkomliga som PDF-filer på tidskriftens 
hemsida. 

Det hölls inte någon föreläsning med historiskt tema på årsmötet vilket annars brukar vara fallet. Orsaken 
till detta berodde återigen på den hänsyn som i september måste tas till de då rådande restriktionerna för 
sociala sammankomster. Styrelsen har under året diskuterat möjligheten av att hålla digitalt förmedlade 
medlemsföreläsningar över zoom, men det har dock inte funnits tid för att utveckla dessa planer vidare 
under det senaste året. Styrelsen finner dock dessa planer goda och har för avsikt att driva dessa framåt 
som en alternativ förmedlingsmetod inför framtiden. 

På grund av pandemin har heller ingen årsutflykt avhållits.

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, Hilda och Håkan Theodor 
Ohlssons stiftelse och Ebbe Kocks stiftelse, vilket styrelsen tacksamt noterar.

2021 i maj

För styrelsen för de Skånska landskapens historiska och arkeologisk förening

Björn Magnusson Staaf
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