PROTOKOLL
fört vid
BOKBINDARE-GESÄLLSKAPETS 386:e ÅRSSAMMANKOMST
fredagen den 24 februari 2017, kl. 17.30 i Bromansalen på Universitetsbiblioteket i Lund.
§ 1 Årsmötets öppnande
Sammankomsten inleddes traditionsenligt med att deltagarna sjöng Örjanslåten.
Klockan 17.40 förklarade ordföranden Anna-Karin Oleschak årsmötet formellt öppnat och
inför den öppna lådan hälsades medlemmar och gäster välkomna till Stockholms
Bokbindare-Gesällskaps 386:e årssammankomst. Styrelsen inberäknad var trettiofem
medlemmar närvarande vid årsmötet samt en gäst.
Vid middagen var ledamot Kristina Enhörning samt årsmötets gäst och morgondagens
föreläsare Marianne Lund Petersen från Köpenhamn speciellt bjudna på BokbindareGesällskapets bekostnad.
§ 2 Parentation över avlidna ledamöter
Ordföranden läste parentation över de ledamöter vars bortgång kommit till styrelsens
kännedom sedan det förra årsmötet. Dessa var ordinarie ledamot nr 61 Karl-Erik Forslund och
ordinarie ledamot nr 18 Lars Bergström. 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 385:e årssammankomsten hade lagts ut på Gesällskapets hemsida för
medlemmarna att ta del av kort efter sammankomsten. Utskrifter av detsamma skickades till
samtliga medlemmar tillsammans med verksamhetsberättelsen och 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.
Det nya protokollet ska finnas tillgängligt 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:
Per Wahlsten, rekommenderad av ledamot nr 261 Carina Nilsson
Lotta Jönsson, rekommenderad av ledamot nr 265 Idha Holmlund
Eva Hejdström, rekommenderad av ledamot nr 221 Eva M. Eriksson
Fredrik Enhörning, rekommenderad av ledamot nr 181 Kristina Enhörninng
Gun-Britt Lundgren, rekommenderad av ledamot nr 285 Sandra Merten
De nya ledamöterna fick medlemsnummer 296 – 300 och 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 2016.
§ 8 Fastställande av arvode till styrelsen, revisorer och ceremonimästare för 2017
Årsmötet beslöt att arvodet om 1.000:- för styrelsen i sin helhet skulle vara oförändrat.
§ 9 Fastställande av stat för 2017
Förslag till stat föredrogs av kassaförvaltare Gabriel Munck varefter årsmötet godkände stat
för verksamhetsåret 2017.
§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2018
Medlemsavgiften beslutades till oförändrat 250 kronor/år.
§ 11 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.
Sittande revisorer har varit Bosse Andersson och Eva M. Eriksson.
Valberedning under det senaste verksamhetsåret har varit Kristina Enhörning och Lena
Debove.
Då Ruhi Tyson beslutat att avgå ur styrelsen har valberedningen blivit ombedd att finna en
ledamot som kan fylla hans plats i styrelsen. Valberedningen föreslog ledamot nr 287 Hannah
Morrissey.
Årsmötet röstade för omval av Anna-Karin Oleschak som ordförande. Vidare röstade
årsmötet för omval av styrelseledamöterna Sara Ryhre, Gabriel Munck, Anders Zitting och
Lisa Romaeus Bertelman samt nyval av Hannah Morrisey.
Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet.
Årsmötet beslutade omval av sittande revisorer samt omval även av sittande valberedning.
§ 12 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.

§ 13 Övriga frågor
Punkten ”övriga frågor” dominerades av frågan hur Bokbindare-Gesällskapet – och
därigenom även bokhantverket – kan göras mer synligt.

Lisa Romaeus Bertelman föreslog att Gesällskapet skaffar ett Facebook-konto för att snabbt
kunna sprida tips och nyheter om bokhantverk. Frågan uppkom ifall detta då skulle vara en
öppen eller sluten sida – för-och nackdelar med dessa alternativ diskuterades. Tanken vore
att inläggen senare även skulle spridas via nyhetsutskick eller hemsida för dem som ej har
tillgång till Facebook. Förslaget mottogs positivt och en arbetsgrupp sattes samman
bestående av Lisa Romaeus Bertelman, Kristina Enhörning och Dalia Lopez Madrona.
Gruppens uppdrag är att arbeta fram ett förslag som sedan presenteras för styrelsen som
underlag inför beslut.
Per-Anders Hübner föreslog att Gesällskapet skulle kunna ha en särskild Youtube-kanal för
bokbinderi. Årsmötet fattade inga beslut rörande detta eftersom det i dagsläget råder en
viss tveksamhet kring hur en sådan kanal skulle administreras och även fyllas med relevant
innehåll
Cecilia Bladh in Zito föreslog alternativa sätt att synliggöra bokbinderiet. Höstterminens
skollov, det så kallade ”Läslovet”, borde kanske hellre heta Boklov, resonerade hon, och
kunde därmed användas som ett tillfälle att slå ett slag för bokhantverket. Bokrean borde
också kunna utnyttjas för att visa bokbinderi framför allt för barnen, som inte är så delaktiga
i Bokrean. Cecilia vill gärna ta frågan till en högre nivå och även bearbeta politiker.
Diskussioner uppstod kring formerna för detta, men slutsatsen var att årsmötet förhöll sig
något avvaktande. Inget beslut fattades i frågan.
Cecilia föreslog även att man ska tala med politiker för att föra in bokhantverket i arbetet
med att öka barns intresse för böcker/läsning. Johanna Röjgård replikerade att man kanske
skulle kunna bearbeta politiker att återinföra pappslöjd, medan Linda Gimle uttryckte tvivel
om det med tanke på slöjdens minskade utrymme i läroplanen. En grupp bestående av
Cecilia Bladh in Zito och Eva M. Eriksson fick årsmötets uppdrag att formulera tankarna kring
detta och föra det vidare till medlemmarna via e-postutskick.
Till sist tackade ordföranden Anna-Karin Oleshak den grupp ledamöter på plats i Lund som
möjliggjort årssammankomsten med möte och kringarrangemang.
§ 14 Årsmötes avslutande
Årsmötet avslutades kl. 19.00 varvid hela sällskapet gick vidare mot kvällens friare del som
påbörjades med mingel i S:t Annegatans Bokbinderi och fortsattes av middagssittning på
Akademiska Föreningen.
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