
PROTOKOLL 

fört vid 

BOKBINDARE-GESÄLLSKAPETS 388:e ÅRSSAMMANKOMST 

fredagen den 15 februari 2019, 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 388:e årssammankomst. Styrelsen inberäknad var 38 medlemmar 
närvarande vid årsmötet samt tre medföljande gäster.  
Till middagen hade ledamot nr 159 Grazyna Piatek blivit speciellt bjuden som uppskattning 
för arbetet med anordnande av workshop i samband med fjolårets möte.  
Inbjudna som gäster var även ledamot nr 181 Kristina Enhörning och konstnären Anna 
Celander som kvällens föredragshållare. 

 
§ 2  Parentation över avlidna ledamöter 
 

Ordföranden läste parentation över de fyra ledamöter vars bortgång kommit till styrelsens 
kännedom sedan det förra årsmötet:  
hedersledamot nr. 26 Marie Nizerolle von Essen och ordinarie ledamöter nr. 94 Björn 
Magnusson, nr. 114 Stig Gardell samt nr. 131 Ingvar Brundell.  
Lena Debove, mångårig kollega till Ingvar Brundell på Riksarkivets bokbinderi och 
konservering, sa några ord om vår bortgångne kamrat. 
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. Mikaela Backman och Hannah Morrissey utsågs att justera 
protokollet. 

 
§ 4  Föredragande av protokoll från föregående årsmöte den 23 februari 2018 
 

Protokollet från den 387: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 efter årsmötet. 

 
§ 5  Nya ledamöter 
 

År 2019 blev två nya ledamöter föreslagna och av årsmötet välkomnade som medlemmar i 
Bokbindare-Gesällskapet, nämligen: 
Alf Sjöberg, rekommenderad av ledamot nr. 292 Katja Winkes och Lena Perea Düring, 
rekommenderad av ledamot nr. 259 Lotta Löwgren 
De nya ledamöterna fick medlemsnummer 306 – 307 och Lena 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 2019 
 

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 2020.  
 
Därefter uppkom en diskussion kring finansieringen av projekt som är gemensamma för 
Gesällskapet och Mästareföreningen/SBI. Det framfördes även synpunkter på att de för 
utställningar och dylika evenemang avsatta medlen inte längre syns i staten. Styrelsen 
förklarade att den summa som betecknas ”Bokhantverkets fond” precis som tidigare ingår 
som en del av Bokbindare-Gesällskapets tillgångar insatta på bankkonto, men att 
noteringen därom tyvärr inte kommit med i bokslutet. 

 
§ 10  Fastställande av medlemsavgift för 2020 
 

Medlemsavgiften beslutades vara 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 Hannah Morrissey och Mikaela 
Backman. En ledamotsplats har varit vakant. Under verksamhetsåret har fem 
styrelsemöten hållits.  
Samtliga i styrelsen hade för valberedningen förklarat sig beredda att fortsätta om de fick 
fortsatt förtroende, men det har funnits önskemål om att utöka styrelsen med ett par 
ledamöter dels för att besätta den vakanta platsen och dels för att underlätta vid framtida 
förändringar. Således omvaldes ordförande Anna-Karin Oleschak samt Sara Ryhre, Gabriel 
Munck, Hannah Morrissey och Mikaela Backman. Valberedningens förslag till nya styrelse-
ledamöter var Per Wahlsten och Magnus Öberg vilket bifölls av årsmötet. 

 
§ 12  Val av revisorer 
 

Sittande revisorer har varit Eva M. Eriksson och Bosse Andersson. Bosse Andersson och 
Eva M. Eriksson återvaldes.  

 
§ 13  Val av ceremonimästare och valberedning 
 

Valberedning under det senaste verksamhetsåret har varit Kristina Enhörning och Lena 
Debove. Årsmötet omvalde Kristina Enhörning och Lena Debove. 
Även ceremonimästare Tomas Sjöberg omvaldes. 

  



§ 14  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. 

 
§ 15  Övriga frågor 
 

Per-Anders Hübner berättade om en veckoslutskurs kurs han nyligen hållit i Halmstad och 
om sin idé om att skapa ett slags kurspaket för c:a tio personer då man skulle ta in olika 
lärare, gärna från utlandet, vid ett par tillfällen varje termin. Per-Anders ville härigenom 
förhöra sig om intresset för denna typ av vidareutbildning under lustfyllda former. 
 
Johanna Röjgård redogjorde för den nya presentation Mästareföreningen/SBI har gjort 
angående standard för förlagens förstaupplagor – ett slags ”pamflett” för trådhäftning.  
 
Göte Modin berättade om Skansen där det har varit sju bokbindare aktiva under 2018, 
samtliga medlemmar i Gesällskapet. För den som önskar finns även möjligheten att lämna 
in visitkort från sin firma till Skansens bokbinderi eftersom det ofta kommer frågor om var 
man kan lämna in böcker för inbindning eller lagning.  
 
Toby Gough berättade att omorganisering av bokbinderi och konservering på Riksarkivet i 
Arninge genererat ett överskott av pressar, japanpapper och annat överblivet material som 
man kan anmäla sitt intresse för till Toby eller Gerd Crona.  
 

§ 16  Årsmötes avslutande 
 

Årsmötet avslutades kl. 19.30 varvid sällskapet fick möjlighet att lyssna till ledamoten 
Kristina Enhörning och konstnären Anna Celander som berättade om sitt konstnärliga 
samarbete vid planering och utförande av utställningsband och förevisade exempel därpå. 
 
Slutligen vidtog den traditionsenliga middagssittningen med en utsökt middagsbuffé. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 

Ordförande    Sekreterare  
 
 
 
 Anna-Karin Oleschak   Sara Ryhre  
 
 
 
 
Justerare:   Justerare: 
 
 
 
Mikaela Backman   Hannah Morrissey   

 


