PROTOKOLL
fört vid
BOKBINDARE-GESÄLLSKAPETS 384:e ÅRSSAMMANKOMST

fredagen den 27 februari 2015, kl. 17:30 i Stockholms Borgargilles lokal på Nybrogatan 60.

§ 1 Årsmötets öppnande

Mötesdeltagarna tog vara på möjligheten att över välkomstdrinken återknyta kontakten
med kamraterna innan kvällen påbörjades med ett föredrag. Lars Laurentii, kalligraf och
grafisk formgivare, berättade om sitt arbete.
Traditionsenligt inleddes därefter mötet med att deltagarna sjöng Örjanslåten.
Klockan 18:45 förklarade ordföranden Lotta Löwgren årsmötet formellt öppnat och inför
den öppna lådan hälsades medlemmar och gäster välkomna till Stockholms BokbindareGesällskaps 384:e årssammankomst. Styrelsen inberäknad var 27 medlemmar närvarande
vid årsmötet. Årets inbjudna gäst var ledamot nr.285 Sandra Merten.
§ 2 Parentation över avlidna ledamöter

Parentation lästes av tillförordnade ceremonimästaren Bosse Andersson över de fem
ledamöter vars bortgång kommit till styrelsens kännedom sedan det förra årsmötet:
ledamot nr.106 Birgitta Haletzki, ledamot nr.117 Walter Mohr, Ledamot nr.130 Ole
Lundberg, ledamot nr.201 Åsa Bengtsson samt ledamot nr.236 Cilla Åström.
Dan Andressons dikt Epilog upplästes och en tyst minut hölls över deras minne.
§ 3 Dagordningens fastställande enligt reglementet

Mötet fastställde att årsmötet hade blivit utlyst i regelmässig tid och dagordningen
godkändes.
§ 4 Föredragande av protokoll från föregående årsmöte den 28 februari 2014

Protokollet från den 383:e årssammankomsten hade lagts ut på Gesällskapets hemsida för
medlemmarna att ta del av kort efter sammankomsten. Utskrifter av detsamma fanns
också att tillgå i lokalen i samband med årets möte. Årsmötet godkände fjolårets protokoll.
Meddelades att även det nya mötesprotokollet kommer att läggas ut på Gesällskapets
hemsida inom en månad efter årsmötet.
§ 5 Nya ledamöter

År 2015 blev två nya ledamöter föreslagna och av årsmötet välkomnade som medlemmar i
Bokbindare-Gesällskapet, nämligen:
Kerstin Axelsson, rekommenderad av ledamot nr.279 Linda Gimle och
Cecilia Bladh in Zito, rekommenderad av ledamot nr.278 Hannah Morrissey.
De nya ledamöterna fick medlemsnummer 290 – 291 och Kerstin Axelsson som
närvarade vid årsmötet fick ur ordförandens hand motta den Blå boken, sin medlemsnål
samt Gesällskapets historieskrift 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 2014.
§ 8 Fastställande av arvode till styrelsen, revisorer och ceremonimästare för 2015

Årsmötet beslöt att arvodet om 1.000:- för styrelsen i sin helhet skulle vara oförändrat.

§ 9 Fastställande av stat för 2015

Förslag till stat föredrogs av ordföranden Lotta Löwgren. En omarbetning av förslaget
hade gjorts sedan verksamhetsberättelsen skickades ut, nämligen under punkten gällande
avsättande av extra medel till bokhantverkets främjande, som nu höjts till 10.000 kronor
för att täcka extra kostnader vid bokbandsutställningar etc.
Årsmötet godkände stat för verksamhetsåret 2015.
§ 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.
Ordförande Lotta Löwgren hade påannonserat sin avgång från såväl ordförandeposten
som ur styrelsen. Valberedningens förslag till ny ordförande var Anna-Karin Oleschak, ett
förslag som bifölls av årsmötet. Till resterande styrelse omvaldes Gabriel Munck, Anders
Zitting, Sara Ryhre och Lisa Romaeus Bertelman samt nyvaldes Ruhi Tyson. De valda
styrelseledamöterna fick årsmötets förtroende att fördela övriga poster emellan sig vid ett
första konstituerande styrelsemöte.
Till revisorer återvaldes Bosse Andersson och Carl Åke Svanberg. Beslutades att Eva M.
Eriksson under det kommande året ska ta del av revisorernas arbete för att vid nästa
årsmöte föreslås som ersättare för Carl-Åke Svanberg som önskar avgå.
Ordinarie ceremonimästare Charles Andersson kunde av hälsoskäl ej delta vid årsmötet
varför Bosse Andersson agerade ställföreträdande. Frågan lyftes om nyval av
ceremonimästare och valberedningen föreslog Tomas Sjöberg som av årsmötet valdes till
ny ceremonimästare.
Även valberedningen påannonserade sin avgång. Eva M. Eriksson accepterade dock att
kvarstå även det kommande verksamhetsåret. Årsmötet valde Kristina Enhörning att
efterträda avgående Elin Engfors.
§ 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 Övriga frågor

Mötet uppmärksammades på att en dokumentärfilm om bokbindare Wolfgang Bremer
kommer att visas på biografen Victoria kl. 17 den 3 mars som ett inslag i Tempofestivalen.
Nobelutställningen kommer att ha vernissage på Nobelmuseet den 17 april. I år bindes
böcker av författarna Alice Munro och Mo Yan av deltagande bokbindare från Sverige,
Kanada och Kina.
Avgående ordförande Lotta Löwgren avtackades med gåva och blommor och önskades
lycka till med sin nystartade firma på Södermalm.
§ 13 Årsmötes avslutande

Årsmötet avslutades kl. 19:30 varvid sällskapet förflyttade sig till den angränsande lokalen
där det dukats upp för intagande av en utsökt middagsbuffé.
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