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1. Föreningens ändamål
Föreningen Nordiska Pappershistoriker bildades den 31 augusti 1968 och dess
ändamål är att främja intresset för och kunskap om papperets historia i Norden.
2. Verksamheten 2008
Den viktigaste aktiviteten under 2008 utgjordes utan tvivel av The 29th Congress of
International Paper Historians. som arrangerades av NPH i Stockholm den 27-31 maj.
Kongressen arrangerades i nära samarbete med SPCI, Svenska Pappers- och
Cellulosaingeniörsföreningen, som samtidigt
firade sitt 100-årsjubilem. IPH
kongressens öppningssession ägde rum på Älvsjömässan under SPCI-mötets första
dag, tisdagen den 27 maj. Under resten av veckan hölls tre andra vetenskapliga
sessioner samt gjordes studiebesök till vid ett flertal institutioner i Stockholm och
Uppsala. Alla arrangemang lyckades utmärkt och rönte stor uppskattning bland
deltagarna. Kongressen har utförligt beskrivits av Anna-Grethe Rischel i Nordisk
Pappershistorisk Tidskrift nr 2/2008. Under vintern 2008/2009 har redigeringen av
kongresspublikationen pågått och den kunde distribueras till IPH:s medlemmar och
kongressdeltagarna den 1 april 2009.
Antalet deltagare i IPH kongressen utgjorde c. 65. Med hjälp av ekonomiskt stöd från
tre stiftelser kunde kongressen genomföras utan någon avgörande belastning av
föreningens ekonomi (se avsnitt 5 Ekonomi).
Under 2008 har fyra nummer av föreningens tidskrift NPHT utkommit med Börje
Dahlin som redaktör och ansvarig utgivare.
Föreningens hemsida på adressen www.nph.nu har underhållits på sedvanligt sätt.
Styrelsen har under året hållit tre protokollförda möten.
3. Medlemmar
Antalet medlemmar uppgick vid slutet av år 2008 till totalt 188, dvs 146 enskilda och
42 institutioner. Dessa fördelades mellan de nordiska länderna på följande sätt:

Sverige
Finlannd
Norge
Danmark

Enskilda

Institutioner

112
7
17
10

22
4
7
9

Dessutom hade föreningen 4 hedersmedlemmar.
Medlemsavgifterna har under 2008 hållits oförändrade, dvs 200 SEK för enskilda
medlemmar, 400 SEK för institutioner, bibliotek och föreningar samt 900 SEK för
aktiebolag.

4. Årsmöte och styrelseval
Årsmötet 2008 ägde rum på STFI-Packforsk den 26 maj 2008, dvs kvällen före
öppnandet av IPH kongressen. Vid mötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2007 samt valdes följande ny styrelse och andra funtionärer:
För perioden fram till årsmötet
Jan-Erik Levlin, ordförande
2009
Anna-Grethe Rischel, viceordförande
2009
Per Jerkeman, sekreterare
2009
Richard Kjellgren, kassör
2010
Keld Dalsgaard Larsen, ledamot
2009
Kari Greve, ledamot
2010
Esko Häkli, ledamot
2010
Helene Sjunnesson, ledamot
2009
Björn Krogerus, suppleant
2009
Börje Dahlin, redaktör för NPHT, adjungerad för 2008
Revisorer:
Sanny Holm
Bertil Mark
Henrik Essen, suppleant
Valberedning:
Göran Wohlfart
Bertil Mark
NPH:s representanter i andra organisationer:
International Paper Historians, IPH
Fram till IPH:s årsmöte, som också ägde rum i samband med kongressen i Stockholm,
representerades NPH i organisationen av Göran Wohlfart. Till hans efterträdare
valdes Anna-Grethe Rischel. Vid IPH:s årsmöte 28.4.2008 valdes hon också till dess
ordförande.
Gösta Liljendahls fond:
Göran Wohlfahrt, ordinarie ledamot
Bo Rudin, suppleant
Henrik Essen, suppleant
Skogsindustriernas Industrihistoriska Utskott
Göran Wohlfahrt, adjungerad
5. Ekonomi
Föreningens verksamhet gav år 2008 en förlust på totalt 20750 SEK, av vilken
kongressens andel utgjorde 17737 SEK. Vid utgången av 2008 uppgick NPH:s
ekonomiska tillgångar därmed till 36388 SEK.

Den detaljerade ekonomiska ställningen framgår av de bifogade resultat- och
balansräkningarna.
För arrangerandet av IPH kongressen erhöll föreningen ekonomiskt stöd från följande
fonder och organisationer:
Ridderstads stiftelse
Ångpanneföreningens forskningsstiftelse
Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond
STFI-Packforsk (sponsring)

50000 SEK
50000 SEK
50000 SEK
5477 SEK

