PROTOKOLL
fört vid
BOKBINDARE-GESÄLLSKAPETS 380:e ÅRSSAMMANKOMST
fredagen den 25 februari 2011, kl 18.00 i Konstakademiens lokaler, Fredsgatan 12 i Stockholm
§1

Sammankomstens öppnande
Ledamöter och gäster stämde upp med Bokbindare-Gesällskapets Örjanslåt.
Därefter hälsade ordförande Lena Debove, som enligt gammal tradition inför öppna
lådan alla hjärtligt välkomna och förklarade denna Bokbindare-Gesällskapets 380:e
årssammankomst för öppnad.

§2

Parentation över avlidna medlemmar
Sedan sistlidna årsmöte hade tre ledamöter gått ur tiden: medlem nr 4 Edward Hässler,
medlem nr 17 Gösta Öhlund, samt medlem nr 146 Lennart Yvling.

§3

Dagordningens fastställande enligt reglemente
Dagordning enligt reglemente fastställdes.

§4

Föredragande av protokoll från föregående årssammankomst
Årsmötesprotokoll från 379:e årssammankomsten föredrogs av mötets sekreterare
Sara Ryhre och godkändes av årsmötet.

§5

Nya ledamöter
Jenny Rosenkvist rekommenderad av Eva Eriksson, nr. 221
Dalia Lopez Madrona rekommenderad av Per-Anders Hübner, nr.252
Toby Gough rekommenderad av Per-Anders Hübner, nr. 252
Eva Wallström rekommenderad av Leif Halldorf, nr 234
Krister Flodstrand rekommenderad av Sara Ryhre, nr 232
Ansökningarna beviljades. Ledamöterna fick medlemsnummer 272 till 276 och erhöll
medlemsnålen, den Blå medlemsboken samt Bokbindare-Gesällskapets 350-årsskrift.

§6

Föredragande och behandling av förvaltnings- och revisionsberättelse
Föredrogs av Bosse Andersson och godkändes.

§7

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.

§8

Fastställande av arvode till styrelsen, revisorer och ceremonimästare för 2011
Mötet beslöt att arvode för styrelsen 2011 är oförändrat 1000 kr.

§9

Fastställande av stat för 2011
Fastställande av stat föredrogs av ordförande Lena Debove och godkändes.

§ 10

Uppsättande av kandidater och val av styrelse, ceremonimästare och revisorer
samt ersättare och valberedning
Till ordförande valdes Lena Debove och till övriga styrelseledamöter valdes Roger
Johansson, Gabriel Munck, Sara Ryhre, Anders Zitting och Kristoffer Carlsson.
Anna Åkersröm avgick som styrelseledamot i och med detta årsmöte.
Som ny styrelseledamot invaldes Lotta Löwgren.
Styrelsen konstitutionerar sig inbördes vid nästa styrelsemöte.
Till revisorer omvaldes Bosse Andersson och Carl-Åke Svanberg.
Till ceremonimästare omvaldes Charles Andersson.
Valberedningen omvaldes.
Eva Eriksson, som tillsammans med Lars Ringselle utgör Gesällskapets valberedning,
uppmanade alla att fundera över möjligheten att engagera sig i styrelsen då fler avgångar är
att vänta de närmaste åren.

§ 11

Protokollsutdrag till banken och plusgiro samt vilka som tecknar föreningen
Årsmötet beslöt att plusgirokonto nr 15073-6 skall tecknas av kassaförvaltare
Gabriel Munck samt ordförande Lena Debove var för sig.
Årsmötet beslöt att bankonto nr 5244-3334058 skall tecknas av kassaförvaltare
Gabriel Munck och ordförande Lena Debove tillsammans.

§ 12

Eventuella övriga frågor
Helene Jouper berättade att bokbandsutställningen Nordiska Bokband visats på Biblioteket
för utländsk litteratur i Moskva under hösten. Svenska ambassaden i Moskva var
medarrangör och initiativet kom från Lisa Romaeus Bertelman, ambassadörshustru och
engagerad amatörbokbindare. I samband med utställningen anordnades seminarier och
studiebesök, bl a vid ett kloster med egen bokbinderiverksamhet dit svenska bokbindare
inbjöds att komma och undervisa.
Helene passade också på att berätta om sitt nätverk Bokbindarkompetens som kommer att
ha workshops i såväl Farsta som på Öland där ett samarbete inletts med Capellagården.
Johanna Röjgård rapporterade från SBI vars styrelse varit engagerad i utarbetandet av den
nya förlagsstandarden. Vid en förlagsträff nyligen hölls en debatt under ledning av Svante
Weyler och SBI lyckades få ett visst gehör för sina åsikter om trådhäftning, träfritt papper
etc.
Johanna tog också tillfället i akt att berätta om den utställning hon tillsammans med PerAnders Hübner och Annika Baudry anordnade på Svenska Institutet i Paris. Utställningen
hade vernissage den 9 februari och bestod av trettio nybundna volymer som också visades i
ett bildspel vid årsmötet. Även en påkostad utställningskatalog fanns till försäljning.

Leif Halldorf berättade om verksamheten på folkhögskolan i Leksand som nu har arton
elever på bokbindareutbildningen varav hälften går sitt första år. Lokalerna har nyligen
renoverats och skolledningen vill satsa på såväl utbildningen som på sommarkurserna som
redan nu är fulltecknade. Utbildningen har också utvecklats de senaste åren och många av
eleverna vill gå ett tredje år. Representationen vid Bok och Biblioteksmässan skapar ett
stort intresse och man har även elever från länder utanför Norden.
Johanna Röjgård frågar om möjligheterna att ta gesällbrev och föreslår detta som uppslag
för en sommarkurs.
Åke Hässler berättade om bokninderistandarden ISO1800 som anpassats efter svenska
förhållanden till en SIS-standard. I arbetet med detta har SBI även biståtts av Bosse
Andersson och Lars Ringselle. Standarden berör framför allt limbindning och trådhäftning.
§ 13

Avslutning på årssammankomsten
Årssammankomsten avslutades med en mycket smaklig buffé anordnad av Kafé Mejan
i Konstakademiens övre foajé.
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