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1. Föreningens ändamål
Föreningen Nordiska Pappershistoriker bildades den 31 augusti 1968. Dess ändamål
är att främja intresset för och kunskap om papperets historia i Norden.
Vid årsmötet 2015 beslöts att ändra föreningens namn till Nordisk Pappershistorisk
Förening från och med 01.01.2016. Avsikten med namnändringen var att appellera till
personer med ett allmänt intresse för papperets historia men som inte anser sig vara
historiker i egentlig mening.
2. Verksamheten 2015
Sommarens största händelse inom vår förening utgjordes som vanligt av
medlemsmötet, som denna gång ägde rum den 3-5 juni i den gamla Hansastaden
Bergen, Norge.
Seminariet och det formella årsmötet avhölls på det gamla pappersbruket i Alvöen
utanför Bergen torsdagen den 4 juni. Årsmötet och dess innehållsrika program har i
övrigt utförligt beskrivits i NPHT nr 3/2015.
Under 2015 har fyra nummer av föreningens tidskrift NPHT utkommit med Esko
Häkli som huvudredaktör och ansvarig utgivare. Layout-arbetet har utförts av Kjell
Samuelsson. Tidskriften har tryckts i färg och tryckningen såväl som distributionen
har skötts av finska Multiprint Oy, som den 1.10.2015 bytte namn till Grano Oy.
Föreningens hemsida på adressen www.nph.nu har underhållits och utvecklats av
Lennart Stolpe. Han har nu slutfört inskanningen av gamla årgångar av NPHT så att
vi nu på vår hemsida har en komplett serie av tidskriften från 1973 fram till slutet av
2014. Under 2015 hade det gjorts c. 1200 inloggningar på hemsidan.
Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda möten.
3. Medlemskåren
Vi har under året rensat ut ett antal medlemmar som inte erlagt sin medlemsavgift på
minst två år eller som på annat sätt indikerat sin önskan att avgå ur föreningen. Vi har
givetvis även haft en viss avgång som är naturlig i en förening med den åldersstruktur
bland medlemmarna som NPH har. Trots att vi även fått ett antal nya medlemmar
under året innebär allt detta att det totala medlemsantalet har avsevärt sjunkit.
Vid utgången av 2015 uppgick antalet medlemmar till 163, varav 132 enskilda och 31
institutioner. Dessa fördelades mellan de nordiska länderna på följande sätt:
Enskilda
Sverige
Finland
Norge

84
15
22

Institutioner och företag
13
4
7

Danmark

11

7

Av dessa är 5 hedersmedlemmar.
4. Årsmöte och styrelseval
Årsmötet 2015 ägde rum på Alvöen utanför Bergen torsdagen den 4 juni 2015. Vid
mötet godkändes räkenskaperna för 2014 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
ifråga varande räkenskapsår.
Efter årsmötet har den nya styrelsen och funktionärskåren följande sammansättning:

Jan-Erik Levlin, ordförande
Kari Greve, viceordförande
Per Jerkeman, sekreterare
Richard Kjellgren, kassör
Esko Häkli, huvudredaktör för NPHT
Ingelise Nielsen, ledamot
Lennart Stolpe, suppleant
Björn Krogerus, suppleant
Tina Grette Poulsson, suppleant
Bent Schmidt Nielsen, suppleant

För perioden fram till årsmötet
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2017
2016
2016
2017

Revisorer:
Henrik Essen
Ulla Gytel
Lennart Eriksson, suppleant

Valberedning:
Bertil Mark, sammankallande
Anne-Grethe Rischel
Tina Grette Poulsen,

NPH:s representanter i andra organisationer:
International Paper Historians, IPH
NPH:s representant i IPH Kari Greve
Gösta Liljendahls fond:
Richard Kjellgren, ordinarie ledamot
Lennart Stolpe, suppleant
Skogsindustriernas Industrihistoriska Utskott
Per Jerkeman
5. Ekonomi
Föreningens viktigaste inkomstkälla utgörs av medlemsavgifterna. Vid årsmötet i
Alvöen beslöts att fastställa dessa i nationella valutor enligt följande:
Enskilda medlemmar
Sverige
Danmark

250 SEK
170 DKR

Institutioner

Företag

500 SEK
340 DKR

900 SEK
600 DKR

Norge
Finland

210 NKR
25 €

420 NKR
50 €

750 NKR
90 €

