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FÖRENINGENS ORGANISATION
Medlemmar
Vid utgången av 2021 hade föreningen ca 260 medlemmar.

Årsmötet 2021
Föreningens årsmöte ägde rum den 23 september 2021 via den digitala
mötesplattformen Zoom.

Styrelse
Föreningens styrelse har hållit åtta sammanträden under 2021. Vid
utgången av 2021 hade styrelsen följande sammansättning:
Vald sedan
Ordförande:

Maria Hamrefors, Stockholm

2019

Ledamöter:

Mats Ahlström, Djursholm
Matilda Ahlgren, Göteborg
Malin Alfredsson, Eksjö
Anders Billing, Höllviken
Maths Claesson, Stockholm
Maria Edsman, Stockholm
Reinhold Hedenblad, Henån
Christoffer Palmer, Höganäs

2015
2016
2021
2003
2019
2018
2008
2016

Revisorer
Jens Persson, Stockholm, aukt. revisor

2021

Valnämnd
Roland Salemark, Visby (ordf.) och ledamöterna Daniel Tengstad
och Ulrika Borg.

Föreningskansliet
Föreningskansliet har ingen anställd personal. Det hyr tjänster i
Svensk Handels Hus på Regeringsgatan 60 i Stockholm. Föreningens
dagliga verksamhet sköttes under året på deltid av föreningens
ordförande med stöd av Svensk Handels ekonomiavdelning.
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Besöksadress: Regeringsgatan 60, Stockholm.
Postadress:

103 29 Stockholm

E-post:

info@booksellers.se
Maria.hamrefors@booksellers.se

Webbplats:

www.booksellers.se

Bankgiro:

723-6540 (Svenska Bokhandlareföreningens Service AB)

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 2021
Svenska Bokhandlareföreningens verksamhet inklusive Svenska
Bokhandlareföreningens Service AB omfattar service och
tjänster för medlemmar i föreningen. Verksamheten består bland
annat av att företräda medlemmarnas gemensamma intressen,
opinionsbildning, informationsaktiviteter, statistik och
rapporter. Avtalsförhandlingar med föreningens samarbetspartner, som exempelvis fraktavtalet, är också en uppgift för
föreningen. De senast reviderade stadgarna godkändes vid en
extra föreningsstämma 2016-06-02.
Under 2021 genomfördes följande större aktiviteter:

Aktiviteter med anledning av Corona-pandemin
Corona-pandemin som bröt ut under första kvartalet 2020 kom
att påverka medlemsföretagen i hög grad även under 2021. För
vissa innebar restriktionerna stora försäljningstapp medan
andra gynnades av hemarbete och ”hemester”. Föreningen
genomförde olika aktiviteter för att stödja medlemmarna och
sprida information om många medlemmars utmanande situation
bland politiker och myndigheter.

Bokförsäljningsstatistiken
Återförsäljare av böcker i tryckta och digitala format
rapporterar kontinuerligt information om sin försäljning till
Bokinfo, som på uppdrag Bokhandlarföreningen och
Förläggareföreningen sköter statistiksystemet.
Bokförsäljningsstatistiken ger förlag och återförsäljare
information om den egna försäljningen i förhållande till
marknaden
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och utgör även underlag för rapporter som årligen publiceras om
den totala bokförsäljningen i landet. Vidare publiceras
topplistor, däribland verkstoppslistor omfattande samtliga
format, baserat på statistiken.
Under 2021 tecknade abonnemangstjänsterna för digitala böcker
avtal om statistiksamarbetet och dialog inleddes med dem om
utvecklingen av statistiken.

Bokbranschkonferens
Den årliga bokbranschkonferensen som föreningen anordnat
tillsammans med Förläggareföreningen arrangerades detta år som
ett digitalt evenemang, Bokbranschen Live, p.g.a.
coronarestriktionerna.
Bokbranschen Live distribuerades via Bokmässans kanal Bokmässan
Live och kunde ses i realtid och efteråt. Bokbranschen Live
strömmades tusentalet gånger.

Fraktavtalet
Det gällande fraktavtalet omförhandlades under 2019 mellan
Svenska Bokhandlareföreningens Service AB, dess fraktgrupp och
DHL. Avtalet följer sedan några år DHL:s standard för sändningsdebitering med årliga prishöjningar enligt index.
Avtalet innebär förmånliga villkor för anslutna föreningsmedlemmar. Samarbetet, som hanteras av föreningens fraktgrupp med
stöd av en extern konsult, ger vidare ett värdefullt ekonomiskt
bidrag till föreningen.

Världsbokveckan
Under Världsbokveckan går landets bokhandlare samman och gör en
gemensam insats för barns och ungas läsning. Inför genomförandet
2020 hade ett nytt upplägg utvecklats som innebar att samarbetet
mellan den lokala bokhandeln och skolan skulle stärkas genom
studiebesök/författarträffar i bokhandeln och möjlighet för
skolklasser att vinna ”Världsboklådor” med böcker skänkta av en
lång rad barnboksförlag.
P.g.a. pandemin tvingades föreningen ställa in genomförandet
under 2020, men 2021 var det möjligt att genomföra aktiviteten.
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Eftersom pandemin fortfarande hade en viss påverkan på
möjligheterna att genomföra studiebesök i bokhandeln under våren
gavs medlemmarna möjlighet att fortsätta genomförandet in på
hösten.
Projektet erhöll stöd av Stiftelsen Boken i Sverige och
Kulturrådet.

Bokbastionen
Bokbastionen är ett nytt litteratur- och läsfrämjande
initiativ till försvar för bokhandel, litteratur och demokrati
som startade 2020.
Projektet drivs av Bokhandlareföreningen i samarbete med
initiativtagaren och litteraturproducenten Mats Granberg.
Kulturrådet har beviljat stöd till projektet.
Under årets genomfördes evenemang i form av litteratursamtal i
boklådor över hela landet. P.g.a. pandemin fortsätter
genomförandet under 2022.

Augustpriset
Svenska Bokhandlareföreningen utser 21 bokhandlare som
tillsammans med 42 fristående elektorer utser Augustpristagare.

Hemsidan
På föreningens hemsida kan medlemmar och andra intresserade ta
del av nyheter, aktuellt i branschen, statistik, topplistor
och här finns även medlemssidor.
Hemsidan och ett digitalt nyhetsbrev utvecklades under året.
Föreningen erhöll stöd från Kulturrådet för utveckling av
kommunikationsplattformen.

Dag Klackenbergs stipendium
Föreningen instiftade 2016, som avskedspresent till dess
mångårige ordförande Dag Klackenberg, ett stipendium à 20 000
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kronor, att för Dag Klackenberg
under fem år årligen utdela
till en förtjänstfull bokhandlare.
P.g.a. pandemin delades något pris inte ut 2021 och 2020.
Tidigare pristagare är Leif Olsson, som sedan 1974 på ett
förtjänstfullt sätt stött bokhandeln med analyser och råd,
Jörgen Forsberg, Science-fictionbokhandeln, som erhöll
stipendiet år 2016 och Tora Lindberg, Kiruna bokhandel, som
fick stipendiet år 2017. Cecilia Helsing, Akademibokhandeln,
erhöll 2018 års stipendium.

SAMVERKANDE ORGANISATIONER
Kretsar
Svenska Bokhandlareföreningen samarbetar med fristående regionala
föreningar benämnda kretsar, som tidigare var del av en gemensam
föreningsorganisation. De kretsar som fortfarande är aktiva,
Stockholmskretsen, Västra Kretsen, Skåne och Smålandskretsen,
anordnar tillsammans med bokförlag informationsträffar om aktuell
litteratur för sina respektive medlemmar.

Stiftelsen Svenska Bokhandelsskolan
Verksamheten i Stiftelsen Svenska Bokhandelsskolan, med Svenska
Bokhandlareföreningen (SBF) och Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen (BMF) som huvudmän, har under året påverkats av den
pågående pandemin och gällande restriktioner. Träffar i
företagsledarutbildningen, Lönsamt Ledarskap, har genomförts
digitalt.
Skolans arrangemang är öppna för alla medlemmar i Svenska
Bokhandlareföreningen (SBF) och Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen (BMF).
Bidrag till kursverksamheten har 2021 erhållits från Stiftelsen
Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond med 100 tkr, samt
Stiftelsen Boken i Sverige med 100 tkr.
Stiftelsens styrelse bestod vid verksamhetsårets utgång av
Pia Nilsson, ordförande, Anders Billing och Madeleine
Klackenberg, Svenska Bokhandlareföreningen, samt Jesper Ekdahl
och Malin Knutsdotter, Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen.
Styrelsesuppleanter var Karin Engberg Svensson och Maria
Lilliehorn, BMF, och Mats Ahlström och Maria Hamrefors, SBF.
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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 senaste
stadgarna.

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 ägts av
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen,
avyttrades under första kvartalet 2021 till medieentreprenörerna
Thomas Petersohn och Christer Björkin.

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 Maria Hamrefors.
EIBFs årsmöte 2021 genomfördes digitalt p.g.a. pandemin. Mer
information finns på www.eibf-booksellers.org.
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STIFTELSER
Stiftelsen Boken i Sverige
Stiftelsen Boken i Sverige stiftades 1983 av Garantiföreningen
för Svenska Bokhandlare, Svenska Bokhandlareföreningen 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., Mats Ahlström, vice ordf., och ledamöterna Ingemar
Arvidsson och Pia Nilsson från Bokhandlareföreningen, samt Roland
Salemark och Malin Wall från Garantiföreningen. Suppleanter är
Catharina Gyllengahm och Tora Lindberg.

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 Bokhandlareföreningen, Svenska
Bokhandelsmedhjälpareföreningen och Svenska Förläggareföreningen.
Styrelsen bestod vid kalenderårets utgång av Kristina
Rennerstedt, ordf., och av ledamöterna Mikaela Zabrodsky, Bertil
Wahlström, Mats Ahlström, Maria Hamrefors, Malin Magnusson och
Jesper Ekdahl med suppleanterna Maria Lilliehorn, Kerstin
Kyhlberg Engvall och Pia Nilsson. Roy Rue var styrelsens
sekreterare.
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Stiftelsen Svenska Pappershandlareföreningens
Stipendiefond
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja studier i
utlandet inom främst pappers- och kontorsvarubranschen.
Förslag till nya stadgar för stiftelsen fastställdes vid
Bokhandlareföreningens årsmöte 2018 och med hänvisning till de
nya stadgarna fattade den dåvarande styrelsen beslut om att
upplösa stiftelsen i november 2018. Under 2019 meddelande dock
Länsstyrelsen att detta förfarande inte godkändes. Fonden består
således. Under året utdelades inget stipendium.
Stiftelsens styrelse bestod vid årets utgång av Maria Hamrefors,
Mats Ahlström, Anders Billing, Reinhold Hedenblad och Katarina
Jeansson.

Stiftelsen 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 8 000 kr utbetalats i
understöd.
Stiftelsens styrelse bestod vid årets utgång av Mats Ahlström,
ordf., och ledamöterna Anders Billing, Maria Edsman, Reinhold
Hedenblad och Katarina Jeansson.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRETS UTGÅNG
Verksamheten
Pandemirestriktionerna upphörde i februari 2022 och verksamheten
har kunnat återgå till ”det normala”. Under ett
litteraturpolitiskt toppmöte i mars lyftes bokhandelns situation.
Föreningen har fortsatt att producera statistikrapporter och att
erbjuda stöd och information till medlemmarna.
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Det årliga bokbranschseminariet i samarbete med Svenska
Förläggareföreningen genomfördes på Nalen med Tidningen Svensk
Bokhandel som arrangör och var mycket välbesökt.
Bokrean startade tisdagen 22 februari 2022.

FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningens verksamhet har successivt anpassats till rådande
ekonomiska förhållanden de senaste åren och kostnaderna har
sänkts.
Utfallet 2021 var positivt med ett sammantaget överskott om ca
153 tkr för föreningen och servicebolaget. (Föreningens resultat,
som påverkades av transaktionskostnader i samband med
försäljningen av Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel, var -98
tkr och servicebolagets resultat var en vinst på 251 tkr.)
Vid årsmötet 2021 beslutades om oförändrad medlemsavgift på 2 200
kr per butik.
Förvaltningen av föreningens förmögenhet sköts av SEB
stiftelsefond och har haft god utveckling.

FÖRENINGENS UPPGIFTER DE NÄRMASTE ÅREN
De prioriterade uppgifterna för de kommande åren är:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vara bokhandelns ledande medlemsorganisation.
Vara aktiv i frågor som rör bokhandelns villkor.
Vara talesperson och ingå i nätverk inom och utanför
branschen.
Vara aktiv i föreningen närstående stiftelser och bolag.
Vara aktiv inom kommunikations- och informationsaktiviteter
gentemot medlemmar, media och andra intressenter.
Vidareutveckla aktiviteterna inom läs- och litteraturfrämjande genom Världsbokveckan.
Erbjuda ett mötesforum för bokhandelns ledande personer genom
aktiviteter som den årliga branschkonferensen i samarbete med
Svenska Förläggareföreningen.
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8)

9)
10)

Verka för fortsatt utveckling av Bokförsäljningsstatistiken
och använda den som underlag för informations- och
opinionsbildande aktiviteter.
Analysera och fatta beslut om startdatum för Bokrean.
Vara part i fraktavtal för föreningens medlemmar.

Stockholm i september 2022

Maria Hamrefors
Ordförande

Matilda Ahlgren

Mats Ahlström

Anders Billing

Malin Alfredsson

Maths Claesson

Maria Edsman

Reinhold Hedenblad

Christoffer Palmer
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EKONOMISK REDOVISNING 2020
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 som bifogas årsmöteshandlingarna.
Originaldokumenten är undertecknade av styrelsens ledamöter och
revisorer.

SBF FÖRTROENDEVALDA 2021
Svenska Bokhandlareföreningen, org. nr 802000-3847
Maria Hamrefors, ordförande
Matilda Ahlgren
Mats Ahlström
Anders Billing
Malin Adolfsson
Maths Claesson
Maria Edsman
Reinhold Hedenblad
Christoffer Palmer
Svenska Bokhandlareföreningens Service AB,
org. nr 556115-3494
Maria Hamrefors, ordförande
Anders Billing
Maria Edsman
Stiftelsen Boken i Sverige, org. nr 802010-8778
Ingemar Arvidsson
Pia Nilsson
Catharina Gyllengahm, suppleant
Stiftelsen Svenska Bokhandelsskolan, org.nr 802010-1518
Pia Nilsson, ordförande
Anders Billing
Madeleine Klackenberg
Mats Ahlström, suppleant
Maria Hamrefors, suppleant
Tidnings AB Svensk Bokhandel, org.nr 556056-5243
Maria Hamrefors, ordförande
Reinhold Hedenblad
Mats Ahlström
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Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond,
org.nr 802005-2950
Mats Ahlström
Maria Hamrefors
Pia Nilsson, suppleant
Stiftelsen Sveriges Pappershandlares Understödsfond,
org.nr 802007-0184
Mats Ahlström, ordförande
Anders Billing
Maria Edsman
Reinhold Hedenblad
Katarina Jeansson
Stiftelsen Svenska Pappershandlareföreningens Stipendiefond,
org.nr 802400-1540
Maria Hamrefors
Anders Billing
Katarina Jeansson
Svensk Bokkonst, org.nr 802460-7833
Karolina Borkowska

