NORSK FARMASIHISTORISK MUSEUM

Styrets redegjørelse 2021
Norsk Farmasihistorisk Museum (NFM) har som formål:
å bidra faglig og finansielt til utvikling og drift av NFMs samlinger ved Norsk
Folkemuseum
å bidra til å utvikle og formidle kunnskap om farmasiens historie
å fremme farmasihistorisk samarbeid

1. Styre og administrasjon
Etter årsmøtet 2021 har styret bestått av:
Valgte styremedlemmer:
Styreleder:
Inger Lise Eriksen
2020-2022
Styremedlemmer:
Trygve Fjeldstad
2020-2022
Wenche Strømhaug 2021-2023
Rønnaug Larsen
2021-2023
Varamedlemmer:
Karen Marie Ulshagen 2021-2022
Helge Knudsen Strømme 2021-2022
Oppnevnte styremedlemmer:
Farmasøytisk institutt:
Hanne Hjorth Tønnesen 2021-2023
Varamedlem:
Ingunn Tho
2021-2023
Norsk Folkemuseum:
Marie Skoie, leder for Kulturhistorisk seksjon
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Trygve Fjeldstad ble på styremøte 4. november 2021 valgt til nestleder.
Førstekonservator Gjertrud Sæter, Norsk Folkemuseum møter fast i styret.
Medlemmer i valgkomitéen valgt for ett år på årsmøtet 2021:
Anne Gerd Granås, Berit Regland, Anne Markestad.
Intern revisor valgt for ett år på årsmøtet 2021:
Håkon Nilsen
I hht vedtektene skal årsmøtet avholdes innen utgangen av mai. Pga pandemisituasjonen ble
årsmøtet utsatt til 9. september. Møtet ble avholdt i Kafé Arkadia med 22 medlemmer til
stede. I tillegg deltok 1 person fra Folkemuseet. Etter årsmøtet var det sosialt samvær med
enkel bevertning.
Før årsmøtet var det omvisning i utstillingen TidsRom ved konservator Marie Fongaard Seim.

2. Styrets arbeid
Det ble avholdt 3 styremøter og behandlet 33 saker.s
Styret besluttet å holde museet stengt i sommersesongen pga usikkerhet
pandemisituasjonen.
Julemarkedet ble avviklet to helger i desember – se punkt 7.

knyttet til

3. Forholdet til Norsk Folkemuseum
NF er representert i NFMs styre med en person som sitter i ledergruppen ved NF. Det sikrer
en god informasjonsflyt og informasjonsutveksling.
NFM har ikke lenger sekretærstøtte fra NF. Derved faller mesteparten av de administrative
oppgaver på styrets medlemmer.
Medlemmer i NFM – primært styremedlemmer- som har NFs sikkerhetskurs er godkjent
som sikkerhetsansvarlige når museet er åpent.
Norsk Folkemuseum tok høsten 2021 i bruk et nytt medlemssystem, Rubic.
Systemet brukes primært til medlemsoversikt og innkreving av kontingent. I tillegg vil det
kunne brukes til utsendelse av informasjon til medlemmene. NFM er koblet til systemet.

4. Faste utvalg
NFM har følgende faste utvalg:
Aktivitetsutvalget
Bibliotekutvalget
Hageutvalget
Registreringsutvalget – gjenstander og arkivalia
Utstillingsutvalget
Wikipediautvalget
Det har vært redusert aktivitet i utvalgene i 2021 pga. pandemien.
Det er jevnlig utskiftninger i utvalgene, men hittil har det gått greit å rekruttere nye
medlemmer.
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Utstillingsutvalget har ferdigstilt en utstilling om vaksiner i legemiddelutstillingen.

5. Unni og Ragnar Mørks legat
Styret startet i 2018 arbeidet med å oppløse legatet. Fondskapitalen er lav og derav lav
avkastning. Kostnadene er faste: årlig avgift til Stiftelsestilsynet har de senere år vært kr.
4 640 og revisjon utført av BDO ca. kr 13 000. Etter kontakt med Stiftelsestilsynet i 2018 ble
videre arbeid med avvikling av legatet stilt i bero.
Arbeidet ble gjenopptatt i 2021, ledet av regnskapsavdelingen ved Norsk Folkemuseum. Som
avviklingsstyre ble oppnevnt Inger Lise Eriksen og Marie Skoie.
Stiftelsestilsynet oppløste legatet 22.12.21.
Legatets restbeløp, kr. 1 353 796, er overført Norsk Farmasihistorisk Museum.

6. Økonomi
Regnskapet 2021 er gjort opp med et driftsresultat på kr. 1 496 678. Av dette utgjør
overføring fra det oppløste Unni og Ragnar Mørks legat kr. 1 353 796.
Se vedlagt regnskap og balanse.

7. Medlemssituasjonen
Antall medlemmer pr. 31.12.21 (2020-tall i parentes):
Enkeltmedlemmer: 127 (128)
Familiemedlemmer: 9 (10)
Bedriftsmedlemmer: 10 (10)
Apotekmedlemmer: 9 (9)
Æresmedlemmer: 2 (2)
Til sammen medlemmer 157 (159)
Medlemstallet er synkende. Styret vurdere løpende tiltak for å øke
medlemsmassen, men det er krevende å rekruttere yngre personer.

8. Frivillig innsats
NFM’s drift er i stor grad basert på frivillig innsats fra medlemmene.
Styret, utvalgene, verter i sommersesongen og på julemarkedet og omvisere ved besøk av
grupper mottar ikke honorar.

9. Aktiviteter 2021
Museet ble holdt stengt i sommersesongen. Det ble avholdt omvisninger for
farmasistudenter fra UiO og Oslo Met og for skoleklasser høsten 2021.
Julemarkedet ble avholdt helgene 4./5. og 11./12. desember og organisert av
Aktivitetsutvalget ledet av Marit Andrew.
Tolv medlemmer deltok som verter.
I tillegg til innkjøpte varer ble det solgt diverse gjenstander fra vårt lager.
Innkjøp av varer var mindre enn tidligere år, noe som gjorde at alt ble solgt.
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Vi hadde ikke innleide vakter fra NF siden vår nestleder og konservator har sikkerhetskurs
ved NF og ble godkjent som sikkerhetsansvarlige.
Netto resultat ble ca kr. 50 000.

10.

Formidling

Legemiddelutstillingen i NFM ble redigert og supplert med en avdeling om vaksiner.
Inger Lise Eriksen og Gjertrud Sæter: «Norsk Farmasihistorisk Museum – et
dugnadsprosjekt» i Norsk Folkemuseum ved et tidsskille, By og bygd 48, s.179 -191.
Museumsforlaget 2021.
Inger Lise Eriksen: «Hilsen fra Norsk Farmasihistorisk Museum»
Norsk Folkemuseums Venner 50 år
Museumsbulletinen nr. 90, 1/2021

11. Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet anses som godt. Virksomheten forstyrrer ikke det ytre miljø.
Etter årsmøtet 2021 består styret inkl. varamedlemmer av 7 kvinner og 2 menn.
Oslo, 25. april 2022

Inger Lise Eriksen
Styreleder
(sign.)

Trygve Fjeldstad
Nestleder
(sign.)

Rønnaug Larsen
(sign.)

Marie Skoie
(sign.)

Wenche Strømhaug
(sign.)

Hanne Hjorth Tønnesen
(sign.)
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