
Populärvetenskapliga föreningen i Härnösand 
 

Verksamhetsberättelse för år 2013-2014 
 

Föreningens ändamål är att främja och stödja utbudet av populärvetenskaplig aktivitet i Härnösand 
med omnejd. Det sker genom att delta i och föra ut olika arrangemang till en intresserad allmänhet. 
 

Föreningen har under verksamhetsåret haft ett femtiotal betalande medlemmar. Information till 
föreningens medlemmar samt till andra förväntat intresserade har skett vid säsongsstarten och 
årsmötet som hölls den 10 oktober 2013. Information om föreningens arrangemang har skett genom 
annonsering, affischering samt  utskick av e-post. Information om föreningen och dess verksamhet 
finns också att tillgå på PfH:s  [http://ahlins.eu/pfh] och Technichus [http://www.technichus.se] 
hemsidor. 
 

Program 
2013-10-10 
I anslutning till årsmötet höll Joakim Byström, grundaren av företaget  
Absolicon AB, en föreläsning med titeln:  
Koncentrerad solenergi - en viktig del av lösningen på världens 
energiförsörjning.  30 personer lyssnade till Joakims föredrag. 

 
 

2013-11-05 
Erika Schagatay  höll en föreläsning med titeln ”Hegura – havskvinnornas ö”. 
En fascinerande inblick i fisketraditioner japanska on Hegura, där huvudsakligen 
kvinnorna fridyker efter skaldjur på förvånansvärt stora djup. Föreläsningen lockade   
till sig 33 personer. Medarrangörer var Technichus och Folkuniversitet. 
 
 

2013-12-19 
Anders Nordin föreläste över temat Datorteknikens utveckling inför en publik av 
28 intresserade åhörare. Anders Nordin har en lång erfarenhet av datorers utveckling 
från sina år på Digital Equipment – både i Europa och USA – samt sina år som 
datorexpert på ABB i Schweiz.  Medarrangörer: Technichus och Folkuniversitetet. 
 
 

2014-03-19 
Årets första föreläsning hölls av Åke Dahlbäck, jazzmusiker och musiklärare. Temat 
för kvällen var Ljudinspelning från Phonograph till MP3. Föreläsningen hölls i 
Technichus hörsal och lockade 27 intresserade åhörare. Medarrangörer var 
Folkuniversitetet och Technichus. 
 

2014-04-10 
Christer Westerdahl, som är professor i marinarkeologi vid Trondheims tekniska 
universitet, föreläste om gamla skepp i norden, under rubriken  
Vikingaskepp - från rodd till segel. Föreläsningen lockade 27 åhörare. 
Medarrangörer: Folkuniversitetet och Technichus. 
 

Styrelsen sammanträden och övriga kontakter har under verksamhetsåret 
huvudsakligen förts per telefon och via e-post. 

     Styrelsen              
 
 

Bo Jonsson              Nina Eliasson            Claes Ahlin                   
Ordf.                               Sekr.                                 Kassör 
 

Lennart von Post      David Nilsson 
Ledamot                         Ledamot 


