PROTOKOLL
fört vid
BOKBINDARE-GESÄLLSKAPETS 381:a ÅRSSAMMANKOMST
fredagen den 24 februari 2012, 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 381:a
årssammankomst för öppnad.

§2

Parentation över avlidna medlemmar
Sedan sistlidna årsmöte hade fyra ledamöter gått ur tiden:
medlem nr. 20 Åke Ericsson, medlem nr. 32 Karl-Erik Magnusson,
medlem nr. 47 Åke Gustafsson samt medlem nr. 88 Lars Wahlström.

§3

Dagordningens fastställande enligt reglemente
Dagordning enligt reglemente fastställdes.

§4

Föredragande av protokoll från föregående årssammankomst
Årsmötesprotokoll från 380:e årssammankomsten föredrogs av mötets sekreterare
Sara Ryhre och godkändes av årsmötet.

§5

Nya ledamöter
Lisa Romaeus Bertelman rekommenderad av Lotta Löwgren, nr. 259
Lena Hällzon rekommenderad av Roger Johansson, nr.210
Ansökningarna beviljades. Ledamöterna fick medlemsnummer 277 och 278 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 2011 års förvaltning.

§8

Fastställande av arvode till styrelsen, revisorer och ceremonimästare för 2012
Mötet beslöt att arvode för styrelsen 2012 är oförändrat 1000 kr.

§9

Fastställande av stat för 2012
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 omvaldes Lena Debove och till övriga styrelseledamöter omvaldes Anders
Zitting, Gabriel Munck, Sara Ryhre, Lotta Löwgen och Kristoffer Carlsson.
Som ny styrelseledamot invaldes Sven-Eric Blom och som suppleant i styrelsen invaldes
Anna-Karin Oleschak.
Roger Johansson avgick som styrelseledamot i och med detta årsmöte.
Styrelsen konstitutionerar sig inbördes vid nästa styrelsemöte.
Till revisorer omvaldes Bosse Andersson och Carl-Åke Svanberg.
Till ceremonimästare omvaldes Charles Andersson.
Valberedningen omvaldes.

§ 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, ordförande Lena Debove och Anders Zitting två tillsammans.

§ 12

Övriga frågor
Eva Eriksson berättade att fjolårets medlemsenkät som skickades ut till 160 gesällskapsledamöter inbringade 36 svar. Dessa låg delvis till grund för valberedningens förslag till
styrelseledamöter, men var också ämnade som en vägledning för styrelsens fortsatta arbete.
Eva tackades för sin storartade insats.
Lotta Löwgren visade exempel från Bokbindare-gesällskapets hemsida som nu är under
uppbyggnad med hjälp av en kontakt utanför Gesällskapet. Bilder och texter att fylla sidan
med efterlystes. Material skickas till Lotta som kommer att fungera som sidans redaktör.
Carl-Åke Svanberg föreslog ett samarbete mellan äldre och yngre medlemmar där de äldres
kunskaper och arbetssätt dokumenteras med såväl fotografier som berättelser för att sedan
kunna spridas via den kommande hemsidan.
Johanna Röjgård föreslog ett årskalendarium som lämpligt inslag på hemsidan som hjälp
att planera för möten, utställningar och evenemang med anknytning till hantverket.
Johanna Röjgård efterfrågade vidare en möjlighet att till självkostnadspris ses på skolan i
Leksand för workshops och kunskapsutbyte. Leif Halldorf trodde att detta vore möjligt och
lovade undersöka saken med skolan.
Johanna föreslog även att man skulle undersöka möjligheten att flytta tiden för
Gesällskapets årsmöte eftersom det så ofta sammanfaller med sportlovsveckorna. Mitten av
mars ansågs i så fall vara en lämplig tidpunkt för att undvika kollidera med påskhelgen.
Styrelsen skall undersöka vad som kan göras i förhållande till det som anges i statuterna.

Leif Halldorf, huvudlärare vid bokbinderiutbildningen i Leksand tillika Gesällskapets
referensperson för densamma, berättade att utbildningens elevutställning i Landskrona och
Siljansnäs varit en succé då man hittat till nya målgrupper utöver dem man brukat möta i
Stockholm. Årets elevutställning planeras till Härnösand. Skolan har utökat lokalerna med
ytterligare ett rum och utbildningen har nu 20 elever varav tio även vill fortsätta nästa läsår.
Lena Debove berättade att inbjudan till Årets Nobelutställning kommer inom kort.
Utställningen kommer dock att flyttas till vårvintern 2013 eftersom en större utställning än
tidigare planeras. Alla länders bokbindare kommer att inbjudas att binda Tomas
Tranströmer på sina respektive språk, något som är möjligt eftersom Tranströmer är en
sällsynt översatt poet. Femtio exemplar av en specialupplaga kommer också att finnas till
inbindning och försäljas genom SBI.
Nordiska bokband 2013 kommer högst sannolikt att visas på Röhsska Museet i Göteborg
sommaren 2014. För att hitta en utställningsmöjlighet även i Stockholmstrakten föreslogs
en grupp ur styrelsen fortsätta sökandet efter en lämplig lokal.
Ordföranden hade till sist den tunga plikten att meddela att det nu måste rensas i medlemsregistret då många medlemmar, trots påstötningar, vid upprepade tillfällen slarvat med
inbetalning av medlemsavgiften.
§ 13

Avslutning på årssammankomsten
Efter att årsmötesförhandlingarna avslutats tog Johanna Röjgård vid och berättade
inspirerat om sin verksamhet på Runmarö utifrån bildmaterialet på sin nya hemsida och
delade generöst med sig av såväl framgångar och misslyckanden.
Årssammankomsten avslutades med en utmärkt middag i Konstakademiens övre foajé
där Kafé Mejan dukat upp ett långbord för Gesällskapets räkning.
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