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NPH - förvaltningsberättelse för 2019
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Föreningens ändamål

Nordisk Pappershistorisk Förening (”NPH”) bildades den 31 augusti 1968. Föreningens ändamål är att i
Norden främja intresset för pappershistoria innefattande den nordiska massa- och pappersindustrins
historia.
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Verksamheten 2019

Årsmötet 2019 hölls i Norge 5 – 7 juni i Drammen och Oslo.
Med tillgång till skogar, transporter på älven, hamn och vattenkraft var Drammen och
Drammensvassdraget tidigt en betydande region i den norska pappers- och massaindustrin med att stort
antal bruk och pappersmaskiner. NPH hade förmånen att kunna engagera en lokal medlem och entusiast,
Reidar Heieren, som även medverkade i planeringen av mötet tillsammans med Kari Greve och Tina Grette
Poulsson. Under mötet besökte vi flera nedlagda bruk och ett i drift, Hellefoss.
Mötet avslutades med seminarium, lunch och årsmöte på Nasjonalbiblioteket. Ett referat av konferensen,
författat av Kari Greve, finns i nummer 3 av NPHT 2019.
Styrelsen har under verksamhetsåret året hållit fyra protokollförda möten.
Styrelsen har under våren granskat och reviderat föreningens stadgar. Ett förslag till reviderade stadgar
presenterades vid årsmötet och godkändes.
Gösta Liljedahl var en av stiftarna till NPH och nestorn inom svensk vattenmärkesforskning från 1950-talet
och framåt. Till hans minne bildades 1980 Gösta Liljedahls fond (”GLF”) för pappershistorisk forskning. I
början av 2000-talet överlät släkten Liljedahl sin plats i förvaltningsstyrelsen till en medlem i NPH och
lämnade fritt åt NPH att förvalta och använda medlen i stiftarnas anda. Fondmedlen var begränsade och
intresset från externa sökande har varit lågt. Fondstyrelsen beslutade därför att avsluta fonden och
föreslog att överföra tillgångarna på drygt 61 000 SEK till NPH vilket skedde under 2019.
Under året fortsatte bidrag att komma till vår Jubileumsfond och vi nådde målet som var 200 000 SEK. Vid
årsskiftet uppgick fondkapitalet till nära 203 000 SEK vilket tillsamman med kapitalet från Gösta Liljedahls
fond ger föreningen en god ekonomisk bas.
Styrelsen beslutade under året att öka aktiviteten för att få fler medlemmar till föreningen. En av de
genomförda aktiviteterna var personliga brev som i slutet av 2019 sändes till totalt ca 80 personer.
Med tanke på den glädjande stora tillströmningen av artiklar har styrelsen beslutat att tills vidare utöka
sidantalet i NPHT från 20 till 24 med början i nummer 1/2020.
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Medlemmar

Land

Enskilda

Institutioner och företag

Sverige
Finland
Norge
Danmark

108
24
21
11

15
4
5
7

Summa

163

37
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Årsmöte och styrelseval

Vid utgången av 2019 uppgick antalet medlemmar till 200, 163 enskilda varav 4 hedersmedlemmar och 37
institutioner vilket innebär en mindre ökning från 2018. Medlemmarna fördelar sig mellan de nordiska
länderna på följande sätt:

Årsmötet 2019 ägde rum i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo den 7 juni 2019. Vid mötet godkändes
räkenskaperna för 2018 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för ifrågavarande räkenskapsår.
Medlemsavgifterna beslöts hållas oförändrade. I nationella valutor är de för år 2020 alltså följande:
Enskilda medlemmar

Institutioner Företag

Sverige

250 SEK

500 SEK

900 SEK

Danmark

170 DKR

340 DKR

600 DKR

Norge

210 NKR

420 NKR

750 NKR

Finland

25 EUR

50 EUR

90 EUR

Efter årsmötet har styrelsen och funktionärskåren följande sammansättning för perioden fram till
årsmötet 2020:
Hans Norrström, ordförande
Kari Greve, vice ordförande
Lennart Stolpe, ledamot, redaktör NPHT
Richard Kjellgren, ledamot, kassör
Pekka Rautalahti, ledamot
Ingelise Nielsen, ledamot
Lennart Eriksson, suppleant
Jan-Erik Levlin, suppleant
Bent Schmidt-Nielsen, suppleant
Tina Grette Poulsson, suppleant, sekreterare

2020
2021
2020
2021
2020
2021
2021
2020
2021
2021
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Till revisorer valdes:
Henrik Essen
Ulla Gytel

2020
2020

Till valberedning valdes:
Anna-Grethe Rischel, Danmark, sammankallande
Rolf Hauge, Norge
Per Jerkeman, Sverige
Jukka Kilpeläinen, Finland
NPH:s representanter i andra organisationer:
International Paper Historians, IPH:
Kari Greve
Skogsindustriernas Industrihistoriska Utskott:
Lennart Stolpe
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Ekonomi

Föreningens viktigaste inkomstkälla utgörs av medlemsavgifterna.
Fondmedlen från Gösta Liljedahls fond har under 2019 överförts till NPH:s kassa (se vidare nedan).
Vid årets slut uppgick medlen i Jubileumsfonden till 202 953 SEK.
Föreningens verksamhet hade under år 2019 kostnader för NPHT, årsmötet samt ett stipendium ur GLF på
summa 68 843 SEK. Löpande intäkter från medlemsavgifter uppgick till 44 605 SEK. Föreningens
verksamhet gav således ett underskott på ca 24 000 SEK varav stipendiet utgjorde drygt 7 000 SEK.
Genom att Gösta Liljedahls fond nu ingår i NPH:s redovisning och med Jubileumsfonden uppgick NPH:s
eget kapital till 244 317 SEK per 2019-12-31.
Den detaljerade ekonomiska ställningen framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.
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NPHT och webbplats

Under 2019 har fyra nummer av föreningens tidskrift NPHT utkommit. Lennart Stolpe är redaktör och
ansvarig utgivare och han har också skött utformningen av tidskriften som har tryckts i färg. Tryckning och
distribution har skötts av det finska företaget Grano Oy (tidigare Multiprint Oy).
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I likhet med föregående år kan konstateras att läget beträffande antalet manuskript för publicering är gott.
Fortfarande gäller dock att föreningen gärna ser fler bidrag från Danmark, Norge och Finland samt bidrag
inom det "klassiska pappershistoriska" området.
Föreningens hemsida på webbplatsen www.nph.nu har under året underhållits av Lennart Stolpe.
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