
PROTOKOLL 
 

fört vid 
 

BOKBINDARE-GESÄLLSKAPETS 382:a ÅRSSAMMANKOMST 
 

fredagen den 15 mars 2013, kl 18.00 på Hotell Gyllene Hornet i Tällberg 
 
 
 

§ 1 Sammankomstens öppnande 
 

Ledamöter och gäster stämde upp med Bokbindare-Gesällskapets Örjanslåt.  
Därefter hälsade ordförande Lena Debove, enligt gammal tradition inför öppna lådan,  
alla hjärtligt välkomna och uttryckte sin glädje över att så många ledamöter tagit sig till 
Siljansbygden för att deltaga vid årsmöte, middag och studiebesök.  
Därmed förklarades denna Bokbindare-Gesällskapets 382:a årssammankomst för öppnad.  

 
 

§ 2 Parentation över avlidna medlemmar 
 

Sedan sistlidna årsmöte hade två av våra ständiga ledamöter gått ur tiden: 
medlem nr. 35 Stig Ljung och medlem nr. 27 Knud-Erik Larsen. 

 
 

§ 3 Dagordningens fastställande enligt reglemente 
 

Dagordning enligt reglemente fastställdes. 
 
 

§ 4 Föredragande av protokoll från föregående årssammankomst 
 

Årsmötesprotokoll från 381:e årssammankomsten föredrogs av mötets sekreterare  
Sara Ryhre och godkändes av årsmötet. 

 
 

§ 5 Nya ledamöter 
 

Linda Gimle,    rekommenderad av Eva M Eriksson, nr. 221 
Cecilia Dahlin,   rekommenderad av Eva M Eriksson, nr. 221 
Veronica Ingvarsson,   rekommenderad av Eva M Eriksson, nr. 221 
Elin Engfors,    rekommenderad av Eva M Eriksson, nr. 221 
Mikaela Backman,   rekommenderad av Anders Zitting, nr. 218 
Kristina Nilsson,   rekommenderad av Sara Ryhre, nr. 232 
 

Ansökningarna beviljades. Ledamöterna fick medlemsnummer 279 till 284 och de 
närvarande nyinvalda ledamöterna erhöll medlemsnålen, den Blå medlemsboken samt  
ett exemplar av Bokbindare-Gesällskapets 350-årsskrift. 

 
 

§ 6 Föredragande och behandling av förvaltnings- och revisionsberättelse 
 

Förvaltnings-och revisionsberättelse föredrogs av Bosse Andersson och godkändes. 
 
 

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012 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 ny ordförande valdes Lotta Löwgren och till övriga styrelseledamöter omvaldes  
Anders Zitting, Gabriel Munck, Sara Ryhre, Sven-Eric Blom och Anna-Karin Oleschak.  
Som nya styrelseledamöter invaldes dessutom Lisa Romaeus Bertelman och Åsa Bergqvist.  
Kristoffer Carlsson avgick som styrelseledamot i och med detta årsmöte.  
Enligt den övriga styrelsens samfällda önskan kvarstår den avgående ordförande  
Lena Debove som suppleant i den nya styrelsen.  
Styrelsen konstitutionerar sig inbördes vid nästa styrelsemöte. 

 

Till revisorer omvaldes Bosse Andersson och Carl-Åke Svanberg. 
 

Till ceremonimästare omvaldes Charles Andersson. 
 

Från valberedningen avgick Lars Ringselle och istället invaldes Elin Engfors att tillsammans 
med Eva M Eriksson till årsmötet framföra förslag på styrelsens sammansättning. 

 
 

§ 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 Lotta Löwgren, var för sig. 

 

Årsmötet beslöt att bankonto nr 5244-3334058 skall tecknas av kassaförvaltare  
Gabriel Munck, ordförande Lotta Löwgren och Anders Zitting, två tillsammans. 

 
 

§ 12 Övriga frågor 
 

Lotta Löwgren visade upp Bokbindare-gesällskapets hemsida som nu är lanserad.  
Material för publicering på hemsidan mottages tacksamt och skickas till Lotta Löwgren  
som tillsammans med Lisa Romaeus Bertelman ansvarar för hemsidans innehåll. 
 

Avgående ordföranden Lena Debove tackades för sin mångåriga insats i Gesällskapets 
styrelse och avtackades med överlämnandet av en gåva från styrelsen och en varm och 
uppskattande applåd av årsmötesdeltagarna. 
 

Ett stort tack framfördes även till Eva Vallström som mycket förtjänstfullt ordnat allt det 
praktiska kring årsmöte, middag och boende i Tällberg. 

 
 

§ 13 Avslutning på årssammankomsten 
 

Årssammankomsten avslutades med en utmärkt middag i restaurangen på Hotell Gyllene 
Hornet i Tällberg där de flesta av mötesdeltagarna även hade sitt logi. 

 
 
 

Vid protokollet 
 

Ordförande      Sekreterare 
 
 
 
Lena Debove      Sara Ryhre 


