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Genomförda möten
Årsmöte hölls 4 april, Fyriskällan.
Extra årsmöte hölls 26 september, Agrarhistoriska avdelningen, SLU.
Konstituerande styrelsemöte hölls 4 april, Fyriskällan.
Övriga styrelsemöten hölls 12 juni, 10 september, 11 november och 12 februari, Fyriskällan.

Medlemmar

Antal betalande medlemmar:
Enskilda
Föreningar
Institutioner
Summa

2017-12-31
35
7
5
47

2018-12-31
40
7
5
52

2019-12-31
40
6
8
53

Ekonomi
Under verksamhetsåret har Länsforskningsrådet haft intäkter på sammanlagt 23 135 kronor och
utgifter på 7 262 kronor. Ett par utgifter för seminariet Uppland i forskningen, 6 906 kronor,
bokfördes dock först efter årsskiftet. Länsforskningsrådet hade vid utgången av 2019 fonder till ett
värde av 152 578 kronor, vilket innebär en värdeförändring om 29 521 kronor.

Aktiviteter
I anslutning till årsmötet den 4 april höll Bent Syse, landsantikvarie och Upplandsmuseets chef, ett
föredrag om Upplands fornminnesförening och hembygdsförening 150 år.
Torsdagen den 25 april besökte föreningen Musikvetenskapliga institutionen, där prof. Mattias
Lundberg berättade om ”Liturgisk musik och maktkamp i Uppsala stift under senmedeltiden” och
fil. dr Maria Schildt om samlingar av 1700-talsmusik i Lövstabruk, Gimo och Finspång herrgårdsbibliotek.
Lördagen den 25 maj arrangerades en utflykt till Linnés Hammarby under ledning av Clas Tollin
(docent, SLU) och Roger Edenmo (länsantikvarie), som bl.a. visade pågående försök med odlingar
av köksväxter (kålgård), råg och humle samt svedjebruk. 14 personer deltog.
Torsdagen den 26 september besökte länsforskningsrådet Agrarhistoriska avdelningen vid Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU), där pågående forskning vid institutionen presenterades under tre
teman: Historisk levnadsstandard och ojämlikhet, Kollektivt ägda resurser samt Skiften och
brukande. Från SLU deltog Cristina Prytz, Patrick Svensson, Jesper Larsson, Jacob Starlander, Clas
Tollin och Martin Skoglund.
Lördagen den 5 oktober gjordes en utflykt till Lövstabruk. där docent Peter Sjökvist, Uppsala
universitetsbibliotek, visade 1700-talsbiblioteketet. Vi besökte även Leufsta bruksarkiv, där LarsGösta Hellberg, vice ordförande i Lövsta bygderåd, berättade om arkivet och visade exempel ur
samlingarna.
Fredagen den 22 november arrangerade länsforskningsrådet och fornminnesföreningen
traditionsenligt seminariet Uppland i forskningen på Upplandsmuseet. Marie Andersson, Per
Frölund, Alexander Engström, Emma Hagström-Molin, Gunnar Lind och Bernt Lundh höll föredrag
om aktuell forskning.

Projekt
Översynen av Länsforskningsrådets stadgar har avslutats. De nya stadgarna presenterades och
beslutades vid extra årsmöte den 26 september (i anslutning till SLU-besöket) och kommer att

läggas fram en andra gång vid årsmöte i mars 2020.

Slutord
Aktiviteten i föreningen har varit stor under 2019 med en rad uppskattade aktiviteter och besök.
Samtliga utflykter, presentationer och föredrag har hållit hög klass och vi gläder oss att så många
skickliga och engagerade forskare inom och utom akademin på detta sätt har bidragit till
föreningens verksamhet.
Styrelsen vill tacka medlemmar, institutioner och föreningar, såväl som enskilda för det gångna
året.

Länsforskningsrådets styrelse, 3 mars, 2020

