PROTOKOLL
fört vid
BOKBINDARE-GESÄLLSKAPETS 389:e ÅRSSAMMANKOMST
fredagen den 28 februari 2020, 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 18.20 förklarade ordföranden Anna-Karin Oleschak årsmötet formellt öppnat och
inför den öppna lådan hälsades medlemmar och gäster välkomna till Stockholms
Bokbindare-Gesällskaps 389:e årssammankomst. Styrelsen inberäknad var 27 medlemmar
närvarande vid årsmötet samt två som skulle vinna inträde.
Till middagen hade ledamot nr 210, Roger Johansson blivit speciellt bjuden i egenskap av
kvällens föredragshållare.
§ 2 Parentation över avlidna ledamöter
Tacksamt noterades att varken styrelsen eller övriga mötesdeltagare hade fått kännedom
om att någon ledamot skulle ha avlidit sedan förra årsmötet.
§ 3 Dagordningens fastställande enligt reglementet
Mötets deltagare fastställde att årsmötet hade blivit utlyst i regelmässig tid och dagordningen godkändes.
Ledamot 231 Odd Gimle och 267 Magnus Öberg utsågs att justera protokollet.
§ 4 Föredragande av protokoll från föregående årsmöte den 27 februari 2019
Protokollet från den 388: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 2020 blev inte mindre än sju nya ledamöter föreslagna och av årsmötet välkomnade som
medlemmar i Bokbindare-Gesällskapet, nämligen:
Olle Myrin föreslagen av 232 S. Ryhre, Harri Aaltonen föreslagen av 287 H. Morrissey,
Tarja Rajakangas föreslagen av 287 H. Morrissey, Elina Lundahl föreslagen av 287 H.
Morrissey, Claudia Wegmann föreslagen av 262 A.-K. Oleschak, Johanna Svenonius
föreslagen av 287 H. Morrissey samt Mira Ylönen föreslagen av 262 A.-K. Oleschak.
De nya ledamöterna fick medlemsnummer 308 – 314 och de två som närvarade vid
årsmötet fick ur ordförandens hand motta den blå medlemsboken, sin medlemsnål,
Gesällskapets historieskrift från 350-årsjubileet samt den lilla jubileumsskriften "Fyra
generationer bokbindare”.
Med anledning av att inte mindre än fem av årets sju nya ledamöter är hemmahörande i
vårt östra grannland Finland uppstod en livlig och uppskattande diskussion om värdet av

att nya medlemmar kommer in även från våra nordiska grannar. Det framhölls då också att
de övriga nordiska länderna saknar bokbindarorganisationer motsvarande Gesällskapet
och Mästareföreningen och med tanke på hur få vi trots allt är i hantverket har vi allt att
vinna på ett samarbete över gränserna.
§ 6 Föredragande och behandling av förvaltnings- och revisionsberättelse
Bokslutet redovisades av kassaförvaltare Gabriel Munck. Revisionsberättelsen föredrogs av
Bosse Andersson och godkändes av årsmötet.
Kassaförvaltare redogjorde för ökade kostnader för exempelvis bankfack och arkiv vilket
föranledde en diskussion om hur Gesällskapets handlingar och insignier förvaras. Bosse
Andersson berättade om hur det sett ut historiskt och Roger Johansson pekade på vikten av
att föreningen även fortsatt äger, bevarar och förfogar över sina samlingar samt att arkivet
finns tillgängligt för forskning. Härvid framfördes synpunkten att om kostnaderna ökar så
får även medlemsavgiften höjas, en åsikt som vann årsmötets gehör.
§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
§ 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 2020
Förslag till stat föredrogs av kassaförvaltare Gabriel Munck varefter årsmötet godkände stat
för verksamhetsåret 2020.
§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2021
Årsmötet beslutade att från 2021 höja medlemsavgiften till 300 kronor/år. Beslutet
motiverades inte minst med hänvisning till diskussionen under punkt 6.
§ 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, Mikaela
Backman, Magnus Öberg och Per Wahlsten. Under verksamhetsåret har sju styrelsemöten
hållits.
Sex av styrelsens sju ledamöter hade för valberedningen förklarat sig beredda att fortsätta
om de fick fortsatt förtroende. Mikaela Backman hade dock uttryckt sin önskan om att
utträda ur styrelsen.
Således omvaldes ledamot 262 Anna-Karin Oleschak såsom ordförande samt ledamöterna
232 Sara Ryhre, 240 Gabriel Munck, 287 Hannah Morrissey, 267 Magnus Öberg och 296
Per Wahlsten till övriga styrelsen att konstituera sig vid nästa styrelsemöte.
§ 12 Val av revisorer
Sittande revisorer har varit ledamot 221 Eva M. Eriksson och ledamot 83 Bosse Andersson.
Bosse Andersson och Eva M. Eriksson återvaldes.

§ 13 Val av ceremonimästare och valberedning
Valberedning under det senaste verksamhetsåret bestått av ledamot 181 Kristina Enhörning
och ledamot 211 Lena Debove. Årsmötet omvalde Kristina Enhörning och Lena Debove.
Även ceremonimästare Tomas Sjöberg, ledamot 296, 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
Eva M Eriksson framförde en hälsning till årsmötet från ledamoten Per-Anders Hübner.
Hon berättade att han p gr a hälsoskäl för närvarande inte är verksam i sin verkstad och är
intresserad av att låta någon kollega arrendera del i bokbinderiet och dess kundunderlag.
Eva berättade även att ledamoten Bo-Lennart Hermansson arbetar på en bok om
hovbokbindare Nils Linde i Göteborg och föreslog detta som lämpligt ämne för ett
kommande föredrag, exempelvis vi nästa årsmöte.
Kristina Enhörning berättade om en förestående bokhändelse i Malmö nämligen "MABB
2020", Malmö Artist's Book Biennal, med både svenska och internationella deltagare. Den
8-10 maj 2020 är det dags för den andra omgången av denna återkommande utställning.
Ordföranden beskrev behovet att skapa en bättre förvaring för Gesällskapets stämpel- och
filetsamling. Samlingen, som idag saknar skåp eller lämpliga lådor, förvaras i ordförandens
verkstad i Råcksta och är till utlån till Gesällskapets ledamöter. Tillgängligheten skulle
avsevärt förbättras av en anpassad förvaring i kombination med det pågående arbetet att
numrera och trycka av alla stämplar och rullar. Mötet kom fram till att en arbetsgrupp ska
formas som kan utarbeta ett förslag och en kostnadsberäkning att presentera vid nästa
årsmöte. Till denna arbetsgrupp utsågs Odd G., Kristina E., Hannah M. och Anna-Karin O.
§ 16 Årsmötes avslutande
Årsmötet avslutades kl. 19.15 varvid sällskapet efter en bensträckare fick möjlighet att
lyssna till ledamoten Roger Johansson som berättade om 1700-talets stora svenska
hovbokbindare Christoffer Schneidler.
Slutligen vidtog den traditionsenliga middagssittningen med middagsbuffé och trivsam
samvaro.
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