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FÖRENINGENS ORGANISATION 
 

Medlemmar 
 

Vid utgången av juli 2018 har föreningen 277 (288) medlemmar. I 

medlemsantalet ingår ej längre någon kontorsvaruhandlare.  

 

Årsmötet 2017 
 

Föreningens årsmöte ägde rum på Bokmässan i Göteborg den 28 

september 2017.  

 

Styrelse 
 

Föreningens styrelse har hållit sex sammanträden sedan förra 

årsmötet. Vid utgången av 2017 hade styrelsen följande 

sammansättning: 

 Vald sedan 

Ordförande: Mats Ahlström, Djursholm 2015 

 

Ledamöter: Matilda Ahlgren, Göteborg 2016

 Anders Billing, Höllviken 2003 

 Maria Hamrefors, Stockholm  2014 

 Reinhold Hedenblad, Henån 2008 

 Katarina Jeansson, Kalmar 2007 

 Christoffer Palmer, Höganäs 2016 

   

Revisorer 
 

Elisabeth Nilsson, Stockholm, aukt.revisor 2007 

Birgitta Bjelkberg, Stockholm, aukt.revisor (suppl.) 2008 

 

Valnämnd 
 

Pia Nilsson, Östhammar (ordf.)  

Eva Löfstedt, Stockholm  

Ingemar Arvidsson, Anderstorp 

 

Föreningskansliet 
 

Föreningskansliet har ingen anställd personal. Det hyr 

tjänster i Svensk Handels Hus på Regeringsgatan 60 i 

Stockholm. Föreningens dagliga verksamhet sköts på deltid av 

föreningens ordförande och dess administrativa assistent. 

Ekonomin och redovisningen sköts av Svensk Handels ekonomi-

avdelning.  

 

Besöksadress: Regeringsgatan 60, Stockholm. 

Postadress: 103 29 Stockholm 

Telefon: Kansli 070-600 17 07 
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E-post: info@booksellers.se 

 mats.ahlstrom@booksellers.se 

 charlotta.lindbo@booksellers.se 

 

Webbplats: www.booksellers.se  

 

Bankgiro: 723-6540 (Svenska Bokhandlareföreningens 

Service AB) 

 

 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 2017 

 

Uppgifter 
 

Svenska Bokhandlareföreningens verksamhet inklusive 

Svenska Bokhandlareföreningens Service AB omfattar 

service och tjänster för medlemmar i föreningen. 

Verksamheten består bland annat av rådgivning, 

opinionsbildning, intressebevakning och rapporter. 

Avtalsförhandlingar med föreningens samarbetspartner, som 

exempelvis fraktavtalet, är också en uppgift för 

föreningen. Nya reviderade stadgar godkändes vid en extra 

föreningsstämma 2016-06-02. 

 
Under 2017 genomfördes följande större aktiviteter: 

 

 

Bokförsäljningsstatistiken 

 
Projektfasen är nu slutförd och projektet producerar löpande 

bokförsäljningsstatistik. Inleveranserna från kassasystemen 

fungerar. Dock står fortfarande några bokförsäljningsställen 

utanför datainsamlingen. Tillsammans med Svenska Förläggare-

föreningen genomförs årligen seminarier baserade på 

kalenderårets bokförsäljningsstatistik. Seminariet Boken 2017 

genomfördes i Stockholm med ett hundratal deltagare. 

Tillväxtverket har beviljat Svenska Förläggareföreningen och 

dess medsökande Svenska Bokhandlareföreningen projektmedel i 

syfte att utveckla bokförsäljningsstatistiken både i kvalité 

och omfattning. Projektet löper från den 15 maj 2017 till den 

31 augusti 2018. 

 

 

Fraktavtalet 

 
Hösten 2017 omförhandlades fraktavtalet mellan Svenska 

Bokhandlareföreningens Service AB och dess fraktgrupp och 

DHL, för en tid av tre år.  Avtalet följer sedan några år 

DHL:s standard sändningsdebitering. Föreningen fick acceptera 

en höjning av priset för paketsändningar från januari 2016 
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och kommande årliga justeringar. Avtalet är dock ekonomiskt 

fördelaktigt för medlemmarna. Fraktgruppen avser att under 

hösten se över strukturen på leveranserna till medlemmarna. 

 

 

Världsbokfonden 

 
Sedan år 2014 genomförs, i föreningens regi, kampanjen 

Världsbokveckan, som har till syfte att främja läsandet 

bland Sveriges barn- och ungdomar. Under en vecka i april 

skänker medlemsföretagen 2:- per såld barn- och 

ungdomsbok till Världsbokfonden. Förlaget Bonnier Carlsen 

bidrog under 2017 med en för ändamålet gjord barnbok som 

utdelades till barn- och ungdomar som besökte en 

bokhandel under Världsbokveckan. Stiftelsen Boken i 

Sverige bidrog också viktigt med ekonomiska medel.  

 

 

Augustpriset 

 
Svenska Bokhandlareföreningen utser 21 bokhandlare som 

tillsammans med 42 elektorer utser Augustpristagare. 

Föreningens styrelse beslutade 2016/2017 om nya 

riktlinjer för nominering av föreningens elektorer. 

  

 

Hemsidan 

 
Hemsidan begränsat sin publicering till nyheter, aktuellt 

i branschen, statistik, topplistor och medlemssidor.  

 

Dag Klackenbergs stipendium 

 
Föreningen instiftade 2016, som avskedspresent till dess 

mångårige ordförande Dag Klackenberg, ett stipendium a 

20 000 kronor, att för Dag Klackenberg under fem år 

årligen utdela till en förtjänstfull bokhandlare. Jörgen 

Forsberg, Science-fictionbokhandeln erhöll stipendiet år 

2016 och Tora Lindberg, Kiruna bokhandel fick stipendiet 

år 2017. 

 

 

SAMVERKANDE ORGANISATIONER 
 

Kretsar 

 
Svenska bokhandlareföreningen samarbetar med fristående 

regionala föreningar benämnda kretsar. Kretsarna är en 

kvarleva från en tidigare gemensam föreningsorganisation. De 
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kretsar som fortfarande är aktiva, Stockholmskretsen, Västra 

Götaland, Skåne och Smålandskretsen organiserar 

informationsträffar för sina respektive medlemmar 

informationsträffar med bokförlagen. Nya avtal mellan 

bokhandlareföreningen och respektive krets för administrativt 

samarbete har träffats under året. 

 

 

Stiftelsen Svenska Bokhandelsskolan 

 
Stiftelsen Svenska Bokhandelsskolan, med Svenska Bokhandlare-

föreningen (SBF) och Svenska Bokhandelsmedhjälpare-

föreningen(BMF) som huvudmän, har under året huvudsakligen 

arbetat med att bygga upp utbildningsavsnitt på nätet och 

erbjudna kurser har därför blivit begränsade till besök i 

Astrid Lindgren-museet och bokprovning på Barnboksinstitutet. 

 

Samtliga arrangemang var öppna för alla medlemmar i Svenska  

Bokhandlareföreningen (SBF) och Svenska Bokhandelsmed-

hjälpareföreningen (BMF). 

 

Bidrag till kursverksamheten har 2017 beviljats från 

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond med 

totalt 100 000 kr. Genom en kraftig minskning av utdelnings-

bara medel i fonden har utbildningsbidragen från 2009 minskat 

kraftigt, vilket bidragit till ett begränsat kursutbud i 

Bokhandelsskolan. 

 

Bokhandelsskolan beviljades begränsad skattskyldighet 1989 av  

Länsskattemyndigheten i Stockholms län för utbildnings- 

verksamheten. Bokhandelsskolans ekonomiadministration har  

under året skötts av ordföranden. 

 

Stiftelsens styrelse bestod vid verksamhetsårets utgång av  

Thomas Wyatt, ordförande, Anders Billing, SBF, Madeleine  

Klackenberg, SBF, Elsa Israeli, BMF, Malin Knutsdotter, BMF.  

Styrelsesuppleant var Jesper Ekdahl, BMF, och Ola Hultin, 

BMF.  

 

Sedan den 1 december 2001 är Annika Hellman utbildningsledare  

för Bokhandelsskolan. 

 

 

Svensk Handel 
 

Svenska Bokhandlareföreningen är fortsatt medlem i Svensk 

Handel även om kravet på medlemskap i Svensk Handel för 

Bokhandlareföreningens medlemmar har tagits bort i de nya 

stadgarna. De nya stadgarna finns att läsa på föreningens 

hemsida.  
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Svensk Bokkonst 
 

Svenska Bokhandlareföreningen är fortsatt medlem i Svensk 

Bokkonst. Svensk Bokkonst grundades år 1933 och är idag en 

ideell förening som ska stimulera och inspirera bokbranschen 

till ökad kvalitet inom produktionen av böcker. Föreningen 

har 14 medlemsorganisationer och dess grundare är Kungliga 

Biblioteket och Nationalmuseum. 

 

 

Tidnings AB Svensk Bokhandel(SvB) 
 

Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel, som gemensamt ägs av 

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföre-

ningen, utger branschtidningen Svensk Bokhandel. Tidningen 

utkommer med 21 nummer per år. Tre av dessa är kataloger som 

behandlar vår-, sommar- och höstutgivningen. Katalogerna har 

stor spridning också utanför prenumerantstocken. 

 

Tidningsaktiebolaget bildades 1952 i samband med att bokför-

läggarnas Svensk Bokhandelstidning och bokhandlarnas Bokhand-

laren slogs ihop till en för föreningarna gemensam bransch-

tidning – Svensk Bokhandel. Svensk Bokhandels 66:e årgång 

(2017) var därför också Svensk Bokhandelstidnings 166:e och 

Bokhandlarens 111:e årgång. 

 

Tidningens styrelse bestod vid verksamhetsårets utgång av 

Mats Ahlström, ordförande, Eva Gedin, Reinhold Hedenblad och 

Erik Osvalds med Kristina Ahlinder som suppleant. Tove 

Leffler avgick som chefredaktör och vd för tidningsaktie-

bolaget under hösten 2017 och Per Englund har anställts som 

publisher från och med 1 februari 2018. 

 

 

European and International Booksellers 

Federation – EIBF 
 

Svenska Bokhandlareföreningen är från årsskiftet 1994/95 

fullvärdig medlem i EIBF. EIBF är den Europeiska och 

Internationella paraplyorganisationen för nationella 

bokhandlareföreningar och bokhandlare över hela världen. 

Genom EIBF samarbetar över 25 000 individuella bokhandlare. 

EIBF leds av dess Executive Committee, i vilken Svenska 

Bokhandlareföreningen under året har representerats av Mats 

Ahlström. EIBFs årskongress och årsmöte 2017 hölls i 

Frankfurt,Tyskland. Mer information om EIBF finns på hemsidan 

www.eibf-booksellers.org. 

EIBF har under 2016 infört nya medlemsavgifter vilket 

reducerat föreningens medlemsavgift initialt med 50 procent 

och har ytterligare sänkts under 2017. 

 

http://www.eibf-booksellers.org/
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FONDER 
 

Stiftelsen Boken i Sverige 

 
Stiftelsen Boken i Sverige stiftades 1983 av Garanti-

föreningen för Svenska Bokhandlare, Svenska Bokhandlare-

föreningen och Seelig. Stiftelsen har till uppgift att med 

olika bidrag främja boken och bokläsandet i landet. 

 

På egen begäran utträdde Seelig under 2001 som huvudman i  

Stiftelsen. Efter omarbetning av stadgarna består styrelsen 

av fyra ordinarie ledamöter, två vardera utsedda av 

Bokhandlareföreningen och Garantiföreningen, vilka dessutom 

utser vardera en suppleant. De utsedda ledamöterna utser i 

sin tur stiftelsens ordförande jämte en personlig suppleant 

för denne. 

 

Styrelsen bestod vid kalenderårets utgång av Katarina 

Jeansson, ordf., Thomas Wyatt, v ordf., och ledamöterna,  

Ingemar Arvidsson, Agneta Rudolfsson, Roland Salemark och  

Malin Wall med suppleanterna Catharina Gyllengahm och Lars  

Göransson. Revisorer var Elisabeth Simonsson, Grant Thornton,  

ordinarie, med aukt. revisor Malin Inestam som suppleant. 

 

Stiftelsen Boken i Sveriges hemsida återfinns som en 

undersida på Svenska Bokhandlareföreningens hemsida, 

www.booksellers.se. 

 

 

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och 

Utbildningsfond 

 
Stiftelsen Bok- och Musikhandlarnas Understödsfond namn-

ändrades efter stadgeändring 2002-01-01 till Stiftelsen 

Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond. Av sin 

avkastning utbetalar Stiftelsen understöd, utbildningsbidrag 

och stipendier. Stiftelsens huvudmän är Svenska Bokhandlare-

föreningen, Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen och 

Svenska Förläggareföreningen. 

 

Styrelsen bestod vid kalenderårets utgång av Kristina 

Rennerstedt, ordf., och av ledamöterna Kristina Ahlinder, 

Bertil Wahlström, Mats Ahlström, Maria Hamrefors, Elsa 

Juliusson Israeli, Jesper Ekdahl med suppleanterna Kerstin 

Kyhlberg Engvall, Thomas Wyatt och Ola Hultin. Marianne 

Öjestål var styrelsens sekreterare. 
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Pappershandlareföreningens Stipendiefond 

 
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja studier i  

utlandet inom främst pappers- och kontorsvarubranschen. Under  

året utdelades inget stipendium. 

 

Förslag till nya stadgar för stiftelsen har utarbetats och är 

planerade att fastställas vid Bokhandlareföreningens årsmöte 

2018. 

 

Stiftelsens styrelse bestod vid årets utgång av Thomas Wyatt,  

ordf., ledamöterna Mats Ahlström, Anders Billing. Maria 

Hamrefors och Katarina Jeansson. 

 

 

Sveriges Pappershandlares Understödsfond 

 
Fonden har till ändamål att utbetala understöd till behövande 

personer, som är eller har varit medlemmar eller anställda 

hos medlemmar i föreningen. Under året har 10 000 kr 

utbetalats i understöd. 

 

Stiftelsens styrelse bestod vid årets utgång av Thomas Wyatt,  

ordf., ledamöterna Mats Ahlström, Anders Billing. Maria 

Hamrefors och Katarina Jeansson. 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  

VERKSAMHETSÅRETS UTGÅNG 
 

 

Verksamheter 
 

Under vintern 2018 genomfördes seminariet Boken 2018 på Nalen 

i Stockholm med 300 deltagare.  

 

Under våren har ytterligare två seminarier genomförts 

tillsammans med Förläggareföreningen. 

 

Årets Bokrea startade tisdagen 27 februari 2018 och efter 

analys av relevant bokförsäljningsstatistik har styrelsen 

beslutat att Bokrean 2019 skall starta tisdagen den 26 

februari.  

 

Världsbokveckan genomfördes i april 2018 för 5:e gången. 

Detta år med stöd av förlagen Bonnier Carlsen och Lilla 

Piratförlaget samt Stiftelsen Boken i Sverige. 

 

Tillväxtverket beviljade 2017 Svenska Förläggareföreningen 

och Svenska Bokhandlareföreningen projektstöd för att 
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utveckla Bokförsäljningsstatistiken. Arbetet med att 

införliva strömmade ljudböcker i statistiken samt att ansluta 

ytterligare ett 20-tal boklådor som rapportörer beräknas att 

vara avslutat med positivt resultat den sista augusti 2018. 

 

En uppdaterad hemsida har lanserats under våren 2018. 

 

Svenska Bokhandlareföreningen bildades den 14-15-16 augusti 

1893 och firar således 125 års jubileum 2018. Styrelsen har i 

anledning av detta inbjudit alla medlemmar och utvalda gäster 

till en fest på Nalen i Stockholm den 4 september 2018. 

Kostnaderna för 125 års firandet är inte budgeterad och 

kommer att ge föreningen en förlust för år 2018 vilken får 

balanseras av föreningens förmögenhet. 

 

 

FÖRENINGENS EKONOMI 
 

Föreningens verksamhet har under 2017, tack vare en kraftig 

neddragning av verksamheten, bringats i balans och uppvisar 

för året ett positivt resultat.  

 

Styrelsen har flyttat förvaltningen av föreningens 

förmögenhet till SEB stiftelsefond för att få en bättre 

avkastning. 

 

Föreningens styrelse har beslutat att även till årsmötet 2018 

lägga fram förslaget om en enhetlig medlemsavgift för 2019 om  

2.000 kronor per butik. Budgetförslaget för 2019 innehåller 

fortfarande ett mindre underskott. Uppgiften för föreningens 

styrelse under 2019 blir att fortsatt anpassa Bokhandlare-

föreningens verksamhet till dess befintliga resurser. De 

delar av föreningens verksamhet som främjar läsning 

finansieras delvis redan idag tacknämligt av flera med 

föreningen samverkande stiftelser. 

 

 

FÖRENINGENS UPPGIFTER DE NÄRMASTE ÅREN 
 

De prioriterade uppgifterna för de kommande åren är: 

 

1) Vara bokhandelns ledande medlemsorganisation och utgöra 

ett mötesforum för bokhandelns ledande personer. 

2) Vidareutveckla aktiviteterna under Världsbokveckan. 

3) Äga och styra föreningen närstående stiftelser och 

tidning. 

4) Analysera och fatta beslut om startdatum för Bokrean. 

5) Aktivt delta i Bokförsäljningsstatistiken, vilken ger en 

möjlighet till opinionsbildande arbete utifrån de fakta 

som kommer fram. 

6) Vara motpart i avtal med DHL m.fl. 



 9 

7) Vara branschaktör – nationellt och internationellt – 

genom att vara reaktiv och aktiv i frågor som rör 

bokhandelns villkor.  

8) Vara talesperson och ingå i nätverk inom och utanför 

branschen. 

9) Minska föreningsadministrationen och dess lokaler till 

ett minimum. 

10) Rådgivning per epost och telefon. 

 

Stockholm i augusti 2018 

 

 

 Mats Ahlström 
 Ordförande 

 

Matilda Ahlgren Anders Billing Maria Hamrefors    

 

Reinhold Hedenblad Katarina Jeansson Christoffer Palmer
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EKONOMISK REDOVISNING 2017 
 

Den ekonomiska redovisningen för Svenska Bokhandlareföreningen, 

org nr 802000-3847 samt Svenska Bokhandlareföreningens Service 

AB, org nr 556115-3494 återfinns i årsredovisningarna för 

respektive bolag. Originaldokumenten är undertecknade av 

styrelsens ledamöter och revisorer. 

 

 

 

SBF FÖRTROENDEVALDA 2018 
 

 

Svenska Bokhandlareföreningen, org. nr 802000-3847 

      Mats Ahlström, ordförande 

Matilda Ahlgren 

Anders Billing 

Maria Hamrefors 

Reinhold Hedenblad 

Katarina Jeansson 

Christoffer Palmer  

 

Svenska Bokhandlareföreningens Service AB,  

org. nr 556115-3494 

Mats Ahlström, ordförande 

Anders Billing 

Maria Hamrefors 

 

Stiftelsen Boken i Sverige, org. nr 802010-8778 

Katarina Jeansson, ordförande 

Ingemar Arvidsson 

Agneta Rudolfsson 

Thomas Wyatt, suppleant  

Mikael Elofsson, suppleant 

 

Stiftelsen Svenska Bokhandelsskolan, org. nr 802010-1518 

Thomas Wyatt, ordförande 

Olav Magnusson 

Madeleine Klackenberg 

Ola Hultin, suppleant 

 

Tidnings AB Svensk Bokhandel, org.nr 556056-5243 

Mats Ahlström, ordförande 

Reinhold Hedenblad 

 

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond,  

org. nr 802005-2950 

Mats Ahlström 

Maria Hamrefors 
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Stiftelsen Sveriges Pappershandlares 

Understödsfond,  

org. nr 802007-0184 

Thomas Wyatt, ordförande 

Mats Ahlström 

Maria Hamrefors 

Anders Billing 

Katarina Jeansson 

 

  



 12 

 

 

 

Stiftelsen Svenska Pappershandlareföreningens Stipendiefond,  

org. nr 802400-1540 

Thomas Wyatt, ordförande 

Mats Ahlström 

Maria Hamrefors 

Anders Billing 

Katarina Jeansson 

 

Svensk Bokkonst, org. nr 802460-7833 

Mats Ahlström 


