PROTOKOLL
fört vid
BOKBINDARE-GESÄLLSKAPETS 385:e ÅRSSAMMANKOMST
fredagen den 26 februari 2016, kl. 17.30 i Stockholms Borgargilles lokal på Nybrogatan 60.

§ 1 Årsmötets öppnande
Mötesdeltagarna tog vara på möjligheten att över en välkomstdrink återknyta kontakten
med kamraterna och bekanta sig med nytillträdande ledamöter innan mötet
traditionsenligt inleddes med att deltagarna sjöng Örjanslåten.
Klockan 18.00 förklarade ordföranden Anna-Karin Oleschak årsmötet formellt öppnat
och inför den öppna lådan hälsades medlemmar och gäster välkomna till Stockholms
Bokbindare-Gesällskaps 385:e årssammankomst. Styrelsen inberäknad var tjugofem
medlemmar närvarande vid årsmötet samt två medföljande gäster.
Vid middagen var ledamot nr 109 Carl Åke Svanberg speciellt bjuden för sina mångåriga
insatser för Bokbindare-Gesällskapet.
§ 2 Parentation över avlidna ledamöter
Ordföranden läste parentation över de ledamöter vars bortgång kommit till styrelsens
kännedom sedan det förra årsmötet:
ständige ledamot nr 28 Juhani Roininen och ordinarie ledamot nr 85 Christer Lenngren.
Ceremonimästare Tomas Sjöberg läste Dan Anderssons dikt Epilog och en tyst minut
hölls över de bortgångna kamraternas 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 27 februari 2015
Protokollet från den 384: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. I och med detta ansågs föregående års
protokoll vara tillkännagivet och godkändes av årsmötet.
Meddelades att även det nya mötesprotokollet kommer att läggas ut på Gesällskapets
hemsida inom en månad efter årsmötet.
§ 5 Nya ledamöter
År 2016 blev fyra nya ledamöter föreslagna och av årsmötet välkomnade som medlemmar
i Bokbindare-Gesällskapet, nämligen:
Katja Winkes, rekommenderad av ledamot nr 232 Sara Ryhre
José de Nórbrega, rekommenderad av ledamot nr 246 Ruhi Tyson
Lena Dalesjö, rekommenderad av ledamot nr 285 Sandra Merten
Irene Rantakokko, rekommenderad av ledamot nr 210 Roger Johansson

De nya ledamöterna fick medlemsnummer 292 – 295 och de som närvarade vid årsmötet
fick ur ordförandens hand motta den Blå boken, sin medlemsnål, Gesällskapets
historieskrift från 350-årsjubileet samt boken ”Svenska bokband”.
§ 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 2015.
§ 8 Fastställande av arvode till styrelsen, revisorer och ceremonimästare för
2016
Årsmötet beslöt att arvodet om 1.000:- för styrelsen i sin helhet skulle vara oförändrat.
§ 9 Fastställande av stat för 2016
Förslag till stat föredrogs av kassaförvaltare Gabriel Munck varefter årsmötet godkände
stat för verksamhetsåret 2016. Medlemsavgiften är oförändrat 250 kronor/år.
§ 10 Uppsättande av kandidater och val av styrelse, ceremonimästare och
revisorer samt ersättare och valberedning
Styrelsen har under året bestått av ordförande Anna-Karin Oleschak, sekreterare Sara
Ryhre, kassaförvaltare Gabriel Munck samt ledamöterna Anders Zitting, Lisa Romaeus
Bertelman och Ruhi Tyson. Man har under verksamhetsåret hållit fem styrelsemöten.
Alla i styrelsen hade vidtalats av valberedningen och förklarat sig beredda att fortsätta om
de fick fortsatt förtroende. Hela styrelsen omvaldes av årsmötet med samma fördelning
av förtroendeposterna som föregående mandatperiod.
Sittande revisorer har varit Carl Åke Svanberg och Bosse Andersson. Carl Åke Svanberg
avslutade på egen begäran sitt uppdrag medan Bosse Andersson återvaldes. Som ny
revisor invaldes Eva M. Eriksson.
Valberedning under det senaste verksamhetsåret har varit Eva M. Eriksson och Kristina
Enhörning. Årsmötet omvalde Kristina Enhörning och som ny i valberedningen efter
avgående Eva M. Eriksson invaldes Lena Debove.
§ 11 Protokollsutdrag till banken samt vilka som tecknar föreningen
Årsmötet beslöt att bankgirokontot med nummer 123-8542 tecknas av kassaförvaltare
Gabriel Munck och ordförande Anna-Karin Oleschak var för sig medan bankkontot med
nummer 5244-3334058 tecknas av ordförande, kassaförvaltare och utvald styrelseledamot Anders Zitting, två tillsammans.
§ 12 Övriga frågor
Förslag på annan plats för årsmötet 2017.
Sedan frågan aktualiserades på förra årsmötet har endast ett förslag inkommit, nämligen
Lund. Förslaget mottogs dock väl av årsmötet och det bestämdes att Eva M. Eriksson och
Kristina Enhörning bildar en lokal samarbetsgrupp för styrelsens planering av kommande
årsmöte. I samband med årsmötet föreslås även studiebesök till Universitetsbiblioteket,
Landsarkivet och S:t Annegatans bokbinderi.

Bokbindare-Gesällskapets 400-årsjubileum 2031.
Ordföranden initierade ett brett samtal om hur det stundande jubileet bäst kan
uppmärksammas. Diverse förslag inkom från mötesdeltagarna. Ett av de mest populära
förslagen var en jubileumsbok med berättelser från bokbindare förr och nu, eventuellt i
kombination med utdrag från våra arkivhandlingar för att ge ytterligare historiskt
perspektiv. Toby Gough åtog sig redaktörskapet för en dylik publikation. Ett annat förslag
var en utställning antingen med nybundna band av medlemmarna eller med historisk
information om bokbinderihantverket och Gesällskapet.
Förslag om lägre pensionärsavgift.
En ledamot har väckt frågan om lägre medlemsavgift för pensionärer. Årsmötet
diskuterade förslaget varefter det avslogs utan invändningar. Möjligheten finns till
delbetalningar om man önskar, alternativt kan man även ansöka till styrelsen om
reducerad avgift med hänsyn till försvagad ekonomi.
Förändrad ansvarsfördelning kring Nordiska Bokband.
Bokbindarmästareföreningen har föreslagit att Gesällskapet ska överta ansvaret för det
samnordiska arrangemanget Nordiska bokband förutom de år då Sverige är arrangörsland. För att få större klarhet i vilken typ av insatser som avses föreslogs ett gemensamt
styrelsemöte för Gesällskapet och Mästareföreningen. Flera av årsmötets deltagare visade
dock intresse för att bidra med arbete vid Nordiska bokbands-utställningarna.
Framtidsvisioner.
Tekniska frågor som berördes var spridning av nyheter och information samt ett
diskussionsforum för medlemmar och en intresserad allmänhet på hemsidan. Vidare
diskuterades hur Bokbindare-Gesällskapet kan bli mer synligt, men även vad vi som
medlemmar önskar oss av föreningen i form av studiebesök, kurser, resor, utställningar,
publikationer. Studiebesök på Tumba handpappersbruk finns redan inplanerat under
våren och en studieresa till Fårö planeras under tidig höst 2016.
Uppskattande ord.
En årsmötesdeltagare tackade Nyhetsbladets redaktion för årets insats och uppmuntrade
till fortsatt gott arbete vilket gladde de närvarande medarbetarna. Nyhetsbladet har
hittills utkommit med åtta nummer.
Till sist, ytterligare uppskattning.
Avgående revisor Carl Åke Svanberg och avgående valberedare Eva M. Eriksson
avtackades med blommor etcetera och deras mångåriga insatser för BokbindareGesällskapet uppmärksammades.
§ 13 Årsmötes avslutande
Årsmötet avslutades kl. 19.15 varvid sällskapet förflyttade sig till angränsande lokal.
Ruhi Tyson, lärare i bokbinderi på Kristofferskolan i Bromma, höll ett kort, men mycket
uppskattat anförande med rikligt bildmaterial från sitt arbete med de elever i avgångsklassen som väljer bokbinderi som specialarbete i årskurs tolv.
Efter föredraget vidtog traditionsenligt middagen med en utsökt middagsbuffé.
Vid protokollet:
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