PROTOKOLL
fört vid
BOKBINDARE-GESÄLLSKAPETS 383:e ÅRSSAMMANKOMST
fredagen den 28 februari 2014, kl. 18:00 i Stockholms Borgargilles lokal på Nybrogatan 60.
§ 1 Årsmötets öppnande
Många av mötesdeltagarna tog vara på möjligheten att återknyta kontakten med
kamrater innan årsmötet inleddes med att deltagarna traditionsenligt sjöng Örjanslåten.
Klockan 18:40 förklarade ordföranden Lotta Löwgren årsmötet formellt öppnat och
inför den öppna lådan hälsades medlemmar och gäster välkomna till Stockholms
Bokbindare-Gesällskaps 383:e årssammankomst. Styrelsen inberäknad hade årsmötet
33 deltagare. Årets inbjudna gäster var Kaj Flick, Åke Hässler och Per-Anders Hübner.
§ 2 Parentation över avlidna ledamöter
Parentation lästes över de tre ledamöter vars bortgång kommit till styrelsens kännedom
sedan det förra årsmötet: ständige ledamot nr. 30 Per Göran Ahlzen, ledamot nr. 112
Kjell Frykberg samt ledamot nr. 191 Gunnel Lundin.
Dan Andressons dikt Epilog upplästes och en tyst minut hölls över deras minne.
§ 3 Dagordningens fastställande enligt reglementet
Mötet fastställde att årsmötet utlysts i regelmässig tid och dagordningen godkändes.
§ 4 Föredragande av protokoll från föregående årsmöte i Tällberg mars 2013
Protokollet från den 382:a årssammankomsten hade skickats ut per post för att
medlemmarna skulle kunna ta del av det före årsmötet. Årsmötet godkände fjolårets
protokoll.
Det nya mötesprotokollet kommer att läggas ut på Gesällskapets hemsida inom en
månad.
§ 5 Nya ledamöter
År 2014 blev fem nya ledamöter föreslagna och av årsmötet välkomnade som
medlemmar i Bokbindare-Gesällskapet, nämligen:
Sandra Merten som har gått i lära hos Per-Anders på Hübner Bokform och nu arbetar på
Djura Bok och pappersverkstad, rekommenderad av ledamot 252 Per-Anders Hübner.
Shemah Hassan som gått i lära hos Wolfgang Bremer och där är fortsatt lärling i
handförgyllning, rekommenderad av ledamot 259 Lotta Löwgren.
Hanna Morrisey som har gått utbildningen på Leksands fhsk och nu är lärling hos
Wolfgang Bremer, rekommenderad av ledamot 262 Anna-Karin Oleschak.
Fanny Stenback som har gått på Leksands fhsk och nu går Konservatorsprogrammet
med inriktning på papper, rekommenderad av ledamot 218 Anders Zitting.
Emil Stenback som gått utbildningen på Leksands fhsk och nu är verksam på KB,
avdelningen Roggebiblioteket i Strängnäs, rekommenderad av Anders Zitting.
De nya ledamöterna fick medlemsnummer 285 – 289 och erhöll traditionsenligt den Blå
boken, sin medlemsnål samt Gesällskapets historia från 350-årsjubileet.

§ 6 Föredragande och behandling av förvaltnings- och revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Bosse Andersson och godkändes av årsmötet.
§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
§ 8 Fastställande av arvode till styrelsen, revisorer och ceremonimästare för 2014
Årsmötet beslöt att arvodet om 1.000:- för styrelsen i sin helhet skulle vara oförändrat.
§ 9 Fastställande av stat för 2014
Fastställande av stat föredrogs av kassören Gabriel Munck som även förklarade något
om hur budgetarbetet går till. Medlemsavgifterna är i stort sett den enda inkomsten och
alltså grunden till budgeten. Inberäknat de nyinvalda ledamöterna har BokbindareGesällskapet för närvarande 134 medlemmar varav 131 betalande.
Årsmötet godkände stat för verksamhetsåret 2014.
§ 10 Uppsättande av kandidater och val av styrelse, ceremonimästare och revisorer samt
ersättare och valberedning
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av tre ledamöter och tre suppleanter.
Årsmötet omvalde Lotta Löwgren till ordförande samt Gabriel Munck, Anders Zitting,
Sara Ryhre, Anna-Karin Oleshack och Lisa Romaeus Bertelman till ledamöter att fördela
övriga poster mellan sig vid ett första konstitutionerande styrelsemöte.
Till revisorer återvaldes Bosse Andersson och Carl Åke Svanberg.
Till ceremonimästare återvaldes Charles Andersson.
Även valberedningen återvaldes av årsmötet.
§ 11 Protokollsutdrag till banken samt vilka som tecknar föreningen
Årsmötet beslöt att bankgirokontot med nr. 123-8542 tecknas av kassaförvaltare och
ordförande var för sig medan bankkontot med nr. 5244-3334058 tecknas av ordförande,
kassaförvaltare och utvald styrelseledamot två tillsammans.
Föreningens postgirokonto har upphört.
§ 12 Höjning av medlemsavgift
Styrelsens förslag att höja avgiften från 200:- till 250:- p gr a förhöjda utgifter i samband
med fler arrangemang samt t ex den nya hemsidan presenterades.
Diskussion följde med argument för och emot. Diskussionen berörde även vad
föreningen vill använda inkomsterna från medlemsavgifterna till. Årsmötet röstade
slutligen för en höjning till 250:- i och med verksamhetsåret 2015.
Carl-Åke Svanberg berättade från sin tid som kassaförvaltare, att pengar hade ansamlats
då medel lagts undan för Nordisk bokbandstävling vilken dock upphört och att
Gesällskapet även hade erhållit ett arv som en tid delvis subventionerade
årsmötesmiddagarna.
Johanna Röjgård påpekade att SBI bidrar med såväl ekonomiska som praktiska insatser
vid bokbands-utställningar och att det finns en viss orättvisa i detta arrangemang som
inte borde tas för given.

§ 13 Gesällskapets förråd
Anna-Karin Oleschak föredrog villkoren för förrådsutrymmet Gesällskapet fått låna i
Sigtuna där det som städades ur vid Norra Bantorget nu har en tillfällig förvaring.
Eva Eriksson föreslog att materialet fördelas på några frivilliga ledamöter.
Gabriel Munck framförde att en inventering troligen skulle kunna resultera i en rensning
varvid förvaringsproblemet skulle minska.
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att lösa frågan efter bästa förmåga.
§ 14 Välkomman
Sara berättade för årsmötet om Bokbindaregesällskapets klenod Välkomman och dess
historia.
§ 15 Övriga frågor
Formen för årsmötet diskuterades. Mötet ansåg att det finns ett stort värde i att kunna
sitta tillsammans i en lugn lokal där det går att hålla såväl årsmöte som den efterföljande
måltiden, men att alternativa former för middagen efteråt kan undersökas inför
kommande årsmöte. Förslag om en årsmöteskommitté framfördes för att avlasta
styrelsen en del av arbetet kring mötet.
Ett efterlängtat studiebesök i Gesällskapets arkiv på Arbetarrörelsens arkiv i
Flemingsberg planeras till lördagen den 26 april kl. 10 – 15. Mer information kommer
per mejl och på hemsidan.
För Skansens räkning avtackade Göte Modin Charlie Andersson för hans mångåriga
insatser vid Skansens bokbinderi. Under 2013 var det nio personer som varit aktiva i
bokbinderiet på Skansen medan det 2014 kommer att vara åtta.
Johanna Röjgård berättade om Mästarföreningens stämpelsamling, som hittills varit
inhyst vid Roger Johanssons bokbinderi bakom Konstakademien, men nu eventuellt
kommer att deponeras på Carolina Rediviva, Uppsala universitetsbibliotek, för såväl
användande som forskning.
Per-Anders Hübner berättade om Nordiska Bokband i Oslo som har vernissage
kommande onsdag. När utställningen så småningom anländer till Sverige kommer den
att visas på Röhsska museet i Göteborg under hösten 2015. Bokmässan och Kulturnatta
blir två arrangemang som sammanfaller med detta och som med fördel kan utnyttjas för
att synliggöra bokbinderiet ytterligare för en bredare publik.
Nobelutställningen har fått en ny utställningsansvarig och Nobelmuseets förslag är nu
att vartannat år i januari göra en utställning med de två senaste nobelpristagarna i
litteratur.
I samband med utställningar och andra gemensamma arrangemang efterlyser
Mästarföreningen större ekonomiska insatser från Gesällskapet sida eftersom det är
vanskligt att förlita sig på att BMF’s och SBI’s generositet ska vara bestående genom
framtida generationsskiften i deras styrelser.
§ 16 Årsmötet avslutades kl. 20:20 varvid middagen vidtog i en angränsande lokal.
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