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Som den planerades vid tiden för ordinarie årsmöte februari 2021. Den 

förbättring av pandemin som uteblev har medfört att planeringen helt kastats 

omkull. I praktiken innebär detta att verksamheten även under större delen av 

2021 ligger nere. Verksamhetsplan och budget avspeglar ambitionerna, som 

inte kunnat förverkligas, redovisat i verksamhetsberättelsen för 2021. 

 

 



 

 
MSW verksamhetsplan och budget för 2021  

utgår från den verksamhetsinriktning som antogs av årsmötet 18/2 2020. 

 

Utformningen av dokumentet är en betydlig förenkling av tidigare verksamhetsplaner i 

enlighet med styrelsens beslut. 

  

Sällskapets verksamhet utgår också från ändamålsparagrafen (§ 1) i stadgarna, antagna 

2000/2001, reviderade 2006/2007 och 2012/2013, enligt vilken Sällskapet skall: 

-   Dokumentera vården i Västmanlands län     

-   Driva museiverksamhet och stimulera till forskning inom området        

     -  Arbeta för att vårdens föremål, dokumentation och byggnader bevaras. 

- Öka kännedomen om verksamheten och medlemsantalet 

 

Arbetet i Sällskapet är organiserat i arbetsgrupper som arbetar på styrelsens uppdrag och 

överinseende med stor självständighet. Arbetsgrupperna skall under 2021 arbeta med 

följande uppgifter. 

 

Dokumentation Under år 2021 skall arbetet med intervjuer och insamlande av patient- 

och eller närståendeupplevelser av vården fortsätta. 

 

Museiverksamheten och dess iordningsställande har högsta prioritet. Både 

marknadsföring och utformning av visningarna ägnas arbete.  Såväl museigruppens som 

Salas medicinhistoriska arbetsgrupps syfte är att insamla, bevara och katalogisera 

dokument och föremål, som kan vara av medicinhistoriskt intresse för både dagens 

och framtidens allmänhet samt forskare.  

Museiverksamheten är ett kostsamt projekt, trots alla ideella insatser, och externa anslag 

planeras sökas fortlöpande.  

 

Medicinhistoriska föreläsningar är ett viktigt sätt att fånga upp, dokumentera och 

vidareföra medicinhistoriskt intressant kunskap och erfarenhet. De utgör också en viktig 

träffpunkt för Sällskapets medlemmar och övriga intresserade. Styrelsen ser det som 

viktigt att detta arbete återupptas under år 2021. Det är en målsättning att 

föreläsningarna blir dokumenterade även i bokform. 

 

Marknadsföring   Kännedomen om verksamheten och medlemsantalet gynnas av  

museet, men det kommer också att krävas andra insatser under året. 

 

  

Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia - en länsförening 

Då de flesta av Sällskapets medlemmar är bosatta i Västerås är det naturligt att en 

orientering sker mot Västerås Stad. Inom ramen för Sällskapet är sedan flera år en 

arbetsgrupp i Sala etablerad. Sällskapet har även haft ett icke formaliserat välfungerande 

samarbete med sjukvården i Köping. Aktiviteter har genomförts under ett flertal år för 

att upprätta kontakt och verksamhet i norra länsdelarna vilket fortsättes.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

MSW Budget för 2021 

 

Intäkter   
Medlemsavgifter                                                                 30000                    
Bidrag                                   Region Västmanland          12000   
                                    
Verksamhetsbidrag               Västerås Stad                   12000 

Visning av museet                                                 7000             
                                                                                             61000 

 

 

Kostnader 
Hemsida/plusgiro                                                                  3000 

Medlemsblad                                                                         3000 

Utflykter                                                                                1000 

Administration                                                                      6000 

Porto, kopiering, lokalhyra                                                  12000 

Föreläsare                                                                              2000 

Årsmöte, julavslutning                                                          3000 

Museet                                                                                 31000 

                                                                                            61000  

 

Resultat                                                                                        0       
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