ANMÄLAN
Om svar anhålles digitalt
senast torsdagen den 31 maj på
bit.ly/bokhandeln���ar

SVENSKA BOKHANDLAREFÖRENINGEN
HAR GLÄDJEN ATT INBJUDA

Antalet platser är begränsat.

Bokhandlareföreningen har bokat hotellrum och
bekostar övernattning för en person per bokhandel
som ligger mer än 15 mil från Stockholm.
I samband med anmälan skall därför den som önskar
övernattning ange detta – enkelrum eller vem man
vill dela rum med.
Ange också bokhandelns avstånd från Stockholm – använd
din smartphones kartor för avstånd från bokhandeln till
Nalen, Regeringsgatan 60, Stockholm. Reseersättning sker
med 10 kronor per mil. Alltså krediteras en bokhandel
som ligger 20 mil från Nalen med 20 x 10 kr = 200 kr
--> t.o.r. = 400 kr. Reseersättningen krediteras i samband
med debiteringen av serviceavgiften i januari 2019.
Medföljande kan anmälas och delta i festligheterna mot
en självkostnad för middagen på 750 kr.
Vid frågor, maila till
���@booksellers.se
www.booksellers.se

att delta i firande av att
FÖRENINGEN FYLLER 125 ÅR
Föd el s ed ags firan d et s k er 1 7. 4 5 t is d ag en
d en 4 s ep t em b er 2 0 18 p å Nal en ,
R eg er in gs gat an 6 0 , St oc k h ol m
Inbjudan är personlig eller avser en person från varje medlemsföretag.
Valfri klädsel.

En person från varje bokhandel får delta gratis om bokhandeln
mailar en bild på sin bokhandel enligt bifogade instruktioner.
För tillresande person från bokhandel utanför Stor-Stockholm
bekostar Bokhandlareföreningen övernattning och betalar
dessutom reseersättning enligt Anmälan på baksidan.

B A K G RU N D
Måndagen den 14:e augusti 1893 samlades 48 bokhandlare
i Jönköping för att under tre dagar bilda
Svenska Sortimentsbokhandlareföreningen.

Ändamålsparagrafen §�
Föreningen har till ändamål att genom en närmare sammanslutning
emellan Sveriges alla sortimentsbokhandlare verka för
bokhandelns höjande och sunda utveckling.

PROGRAM
17.00 – 17.30 Föreningsmöte hos Svensk Handel, 50 m från Nalen

		

Stadgeenlig kallelse kommer separat

17.45 Välkomna till mingel och förfriskningar
18.30 Föreningens ordförande Mats Ahlström
önskar välkomna till bords

18.40 Middag – förrätt
19.10 ”Bokhandlareföreningen fyller 125 år men bokhandeln
är betydligt äldre än så!
Leif Olsson, som forskat i bokhandelns historia berättar

19.35 Bilder från bokhandeln idag
Mats Ahlström

19.40 Middag – varmrätt
21.00 ”En hyllning till språket”

Årets talare Petter Askergren

22.00 Middag – dessert och kaffe
22.20 Vinnare i vår tävling – prisutdelning
22.30 Baren öppnar – till egen kostnad

