
PROTOKOLL 

fört vid 

BOKBINDARE-GESÄLLSKAPETS 387:e ÅRSSAMMANKOMST 

fredagen den 23 februari 2018, 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 enligt tradition 
inleddes med att deltagarna sjöng Örjanslåten. 
 
Klockan 18.30 förklarade ordföranden Anna-Karin Oleschak årsmötet formellt öppnat och 
inför den öppna lådan hälsades medlemmar och gäster välkomna till Stockholms 
Bokbindare-Gesällskaps 387:e årssammankomst. Styrelsen inberäknad var 34 medlemmar 
närvarande vid årsmötet samt fyra medföljande gäster.  
Till middagen hade ledamot nr 78 Göte Modin blivit speciellt bjuden för sina mångåriga 
insatser vid Skansens bokbinderi. Inbjuden som gäst var även Elvira Svedmalm i sin roll 
som arbetsledare för Skansens Borgerskap och ansvarig för Skansens hantverksskrån. 

 
 
§ 2  Parentation över avlidna ledamöter 
 

Ordföranden läste parentation över de fem ledamöter vars bortgång kommit till styrelsens 
kännedom sedan det förra årsmötet:  
ordinarie ledamöter nr. 34 Sture Berg, nr. 222 Mattias Nitterus, nr. 111 Rikard Skillt, nr. 80 
Göran Björkell samt nr. 77 Charlie Andersson.  
Bosse Andersson ombads av ordförande att säga några ord om vår tidigare ceremoni-
mästare och högt värderade kamrat Charlie Andersson. Därefter läste ceremonimästare 
Tomas Sjöberg Dan Anderssons dikt Epilog och som seden bjuder hölls en tyst minut för att 
hedra de bortgångna ledamöternas minne. 

 
 
§ 3  Dagordningens fastställande enligt reglementet 
 

Mötets deltagare fastställde att årsmötet hade blivit utlyst i regelmässig tid och dag-
ordningen godkändes. Lotta Löwgren och Johanna Röjgård utsågs att justera protokollet. 

 
 
§ 4  Föredragande av protokoll från föregående årsmöte den 27 februari 2017 
 

Protokollet från den 386:e årssammankomsten hade lagts ut på Gesällskapets hemsida för 
medlemmarna att ta del av 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 2018 blev fem nya ledamöter föreslagna och av årsmötet välkomnade som medlemmar i 
Bokbindare-Gesällskapet, nämligen: 
Margot Bansard, rekommenderad av nr. 78 Göte Modin 
Anna Lagergren, rekommenderad av ledamot nr. 285 Sandra Merten 
Anna-Lena Eriksson, rekommenderad av ledamot nr. 292 Katja Winkes 



Jonas Olsson, rekommenderad av ledamot nr. 292 Katja Winkes 
Nils-Göran Nilsson, rekommenderad av ledamot nr. 292 Katja Winkes 
De nya ledamöterna fick medlemsnummer 301 – 305 och de som närvarade vid årsmötet 
fick ur ordförandens hand motta den Blå boken, sin medlemsnål, Gesällskapets historie-
skrift från 350-årsjubileet samt boken ”Svenska bokband”. 

 
 
§ 6  Föredragande och behandling av förvaltnings- och revisionsberättelse 
 

Bokslutet redovisades av kassaförvaltare Gabriel Munck. 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 2018 
 

Årsmötet beslöt att arvodet om 1.000:- för styrelsen i sin helhet skulle vara oförändrat. 
 
 
§ 9  Fastställande av stat för 2018 
 

Förslag till stat föredrogs av kassaförvaltare Gabriel Munck varefter årsmötet godkände stat 
för verksamhetsåret 2016. Medlemsavgiften är oförändrat 250 kronor/år enligt beslut. 

 
 
§ 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 Hannah Morrissey. Man har under verksamhetsåret hållit fem 
styrelsemöten.  
Anders Zitting och Lisa Romaeus Bertelman hade meddelat att de önskade lämna styrelse-
arbetet medan övriga i styrelsen för valberedningen förklarat sig beredda att fortsätta om 
de fick fortsatt förtroende. Således omvaldes ordförande Anna-Karin Oleschak samt Sara 
Ryhre, Gabriel Munck och Hannah Morrissey. Valberedningens förslag till ny styrelse-
ledamot var Mikaela Backman vilket årsmötet bifallde. 
 
Sittande revisorer har varit Eva M. Eriksson och Bosse Andersson. Bosse Andersson och 
Eva M. Eriksson återvaldes.  
Valberedning under det senaste verksamhetsåret har varit Kristina Enhörning och Lena 
Debove. Årsmötet omvalde Kristina Enhörning och Lena Debove. 
Även ceremonimästare Tomas Sjöberg omvaldes. 

 
 
§ 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 och kassaförvaltare båda tillsammans.  

 



§ 12  Övriga frågor 
 
Johanna Röjgård föreslog att styrelsens ledamöter får sina resekostnader till styrelsemöten 
betalda genom föreningen. Beslut i frågan överläts till styrelsen.  
 
Johanna Röjgård berättade om kommande Nobelbandsutställning. Endast svenska 
bokbindare är inbjudna och anmälan ska ske senast sista mars. Bokbanden, som ska vara 
inlämnade den 21 september, kommer att granskas av en teknisk jury och de som blivit 
godkända ställs ut på Nobelmuseet i november. 
 
Sara Ryhre berättade om Nordiska bokband som har vernissage i Helsingfors kommande 
vecka och arbetet med att få till en utställning i Sverige i början av 2019. 
 
Charlie Andersson hade generöst donerat en samling facklitteratur att försäljas under 
kvällens gång. Försäljningen tillför enligt Charlies önskan medel till Bokhantverkets 
främjande. Lena Debove ansvarade för listan över böcker och insamlade penningar. 
 
Den regel i stadgarna som säger att ledamot som uteslutits ej kan inträda igen kom upp till 
diskussion och Johanna Röjgård föreslog att styrelsen ser över om inte detta kan ändras. 
 
Till sist avtackades avgående styrelseledamöter Anders Zitting och Lisa Romaeus 
Bertelman med blommor och goda gåvor för sina förtjänstfulla insatser.  
 
 

§ 13  Årsmötes avslutande 
 

Årsmötet avslutades kl. 19.20 varvid sällskapet fick möjlighet att lyssna till Elvira 
Svedmalm som berättade om Skansen – världens första friluftsmuseum grundat 1891. 
En viktig del i uppdraget är att visa upp äldre hantverk som exempelvis bokbinderi. För att 
bemanna stadskvarterens hantverksverkstäder bildades på 40-talet Skansens Borgerskap 
med runt femton aktiva skrån som drivs av åldermän med hantverkare fungerande som 
museipedagoger. Bokbinderiverkstaden på Skansen kommer från Henrik Wilhelm Palmér, 
bokbindarmästare verksam på Österlånggatan fram till 1892. Skansens bokbinderi håller 
öppet 35 dagar om året. Efter det intressanta föredraget tackades Lena Debove för sina 
insatser av Göte Modin och Elvira Svedmalm. 
 
Slutligen vidtog den traditionsenliga middagssittningen med en utsökt middagsbuffé. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 

Ordförande    Sekreterare  
 
 
 
 Anna-Karin Oleschak   Sara Ryhre  
 
 
 
 
Justerare:   Justerare: 
 
 
 
Johanna Röjgård   Lotta Löwgren 

 


