
 

PROTOKOLL 

fört vid 

BOKBINDARE-GESÄLLSKAPETS 391:a ÅRSSAMMANKOMST 

fredagen den 25 februari 2022, kl. 18.00  

 

§ 1    Årsmötets öppnande 

Mötesdeltagarna deltog via videoplattformen Microsoft Teams där man kunnat logga  
in från kl. 17.30. Örjanslåten spelades upp, dock utan Bokbindare-Gesällskapets text, 
och kl. 18.00 förklarade ordföranden Anna-Karin Oleschak årsmötet formellt öppnat.  
Styrelsen inberäknad var 21 medlemmar närvarande vid årsmötet.  

§ 2    Parentation över avlidna ledamöter 

Inga ledamöters frånfälle hade kommit till styrelsens kännedom sedan förra årsmötet, 
varför denna punkt utgick.  

§ 3    Dagordningens fastställande enligt reglementet 

Mötesdeltagarna fastställde att årsmötet hade blivit utlyst i regelmässig tid och dag-
ordningen godkändes.  

§ 4    Föredragande av protokoll från föregående årsmöte den 26 februari 2021 

Protokollet från den 390:e årssammankomsten hade lagts ut på Gesällskapets hemsida 
för medlemmarna att ta del av efter sammankomsten. 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 2022 hade en ny ledamot blivit föreslagen för inval och årsmötet godkände som  ny 
medlem i Bokbindare-Gesällskapet Tim Ahnfelt, föreslagen av 290 Kerstin Axelsson. 

Den nya ledamoten fick medlemsnummer 317 och kommer senare per post få den blå 
medlemsboken, sin medlemsnål, Gesällskapets historieskrift från 350-årsjubileet samt 
den lilla jubileumsskriften "Fyra generationer bokbindare”. 

§ 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 2021. 

§ 8    Fastställande av stat för 2022 

Förslag till stat föredrogs av kassaförvaltare Gabriel Munck varefter årsmötet godkände 
stat för verksamhetsåret 2022.  

§ 9    Fastställande av medlemsavgift för 2023 

Årsmötet beslutade att årsavgiften skulle vara oförändrat 300 kronor/år.   



§ 10  Uppsättande av kandidater och val av styrelse 

Styrelsen har under året bestått av ordförande Anna-Karin Oleschak, sekreterare Sara 
Ryhre, kassaförvaltare Gabriel Munck samt ledamöterna Hannah Morrissey, Magnus 
Öberg och Per Wahlsten. Under verksamhetsåret har sju styrelsemöten hållits.  
Föreningens mångårige styrelseledamot tillika kassaförvaltare Gabriel Munck har 
uttryckt en önskan om att få avsluta sitt förtroendeuppdrag. Styrelsens övriga fem 
ledamöter hade för valberedningen förklarat sig beredda att fortsätta om de fick fortsatt 
förtroende vid årsmötet. Till ny styrelseledamot föreslog och presenterade 
valberedningen ledamot 313 Johanna Svenonius. 

Således omvaldes ledamot 262 Anna-Karin Oleschak såsom ordförande samt ledamöter 
232 Sara Ryhre, 287 Hannah Morrissey, 267 Magnus Öberg och 296 Per Wahlsten. 
Ledamot 313 Johanna Svenonius invaldes i styrelsen genom nyval.  
Styrelsen konstituerar sig vid nästa styrelsemöte. 

§ 11  Val av revisorer 

Sittande revisorer har varit ledamot 221 Eva M. Eriksson och ledamot 83 Bosse 
Andersson. Bosse Andersson och Eva M. Eriksson återvaldes.  

§ 12  Val av ceremonimästare och valberedning 

Valberedning har under det senaste verksamhetsåret bestått av ledamot 181 Kristina 
Enhörning och ledamot 211 Lena Debove. Då Lena Debove uttryckt sin önskan att bli 
entledigad från detta uppdrag föreslogs ledamot 274 Toby Gough att ersätta henne. 
Omval av Kristina Enhörning och nyval av Toby Gough godkändes av årsmötet. 

Även ceremonimästare Tomas Sjöberg, ledamot 296, omvaldes till uppdraget. 

§ 13  Protokollsutdrag till banken samt vilka som tecknar föreningen 

Årsmötet beslöt att bankgirokontot med nummer 123-8542 tecknas av kassaförvaltare 
Hannah Morrissey och ordförande Anna-Karin Oleschak var för sig medan bankkontot 
med nummer 5244-3334058 tecknas av ordförande och kassaförvaltare båda 
tillsammans. 

§ 14  Övriga frågor 

Nordisk Bokbindarträff kommer att arrangeras av Mästarföreningen med nordiska 
samarbetspartners vid Leksands folkhögskola den 9-12 juni 2022. Anmälningstiden har 
utökats och extra annonsering kommer att ske via Gesällskapets utskickslista. 

§ 15  Årsmötes avslutande 

Årsmötet avslutades kl. 18.45  
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