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Protokoll fördt vid avdelningen No 33 i
Dalkarlsberg extra möte den 31 Sept.
1908
§ 1.
Mötet öppnades kl. 9.15 e. M. af tillförordnade Ordföranden A. Jansson som helsade
förtroendeman Hansson välkommen till mötet,
§ 2.
Hölls ett kort föredrag af Ombudsmannen hvari framhölls nödvändigheten af att vara väl
organiserade och togs i betracktande huru stark arbetsgifvarnes organisation var.
§ 3.
Genomgicks de af arbetsgifvarne erbjudna ackordspriserna och togs punkt för punkt men
ansåg afdelningen att de måste höjas på de flesta ställen.
§ 4.
Mötet slöts kl. 11. Em.

Claes E Kåberg
v Ordförande

G A Lundqvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid
avdelningen No 33 i
Dalkarlsberg extra möte
den 1. Okt. 1908

§ 1.
Mötet öppnades kl. 2.15 em. af v. Ordföranden
§ 2.
Upptogs till behandling den af arbetsgifvarna erbjudna prislistan angående Normerande
Ackordspris som efter en stunds Diskussion antogs i sin helhet utom i en punkt nemligen
intagning på Centrallagen som lemnades öppen den antagna prislistan lyder sålunda:
Normerande Ackordsprislista vid Dalkarlsbergs grufvfelt gällande från och med den 1
november 1908.
Maskinborrning 60 öre per borrmeter
Tonnbeting vid gruvbrytning
Djupgrufvan No 1
1:20 pr tonn malm
30 öre pr ton Sylta
do
No 2
1:20 ” ”
”
30 ” ” ” ”
do
No 3
1:20 ” ”
”
30 ” ” ” ”
Kamerun
1:30 ” ”
”
30 ” ” ” ”
Afrika
1:10 ” ”
”
30 ” ” ” ”
Herrgrufvan
1:70 ” ”
”
30 ” ” ” ”
Flintgrufvan: Ostra
1:30 ” ”
”
30 ” ” ” ”
do
: Westra
1:30 ” ”
”
30 ” ” ” ”
Borrhvässning 9 öre per borrmeter (för hand eller Maskinbr)
Lastning och utfraktning
a) från Sula
17 öre per ton berg
b) från Rullschakt
15 ” ” ” ”
Skrädning
17 ” ” ” ”
Utlastning på järnvägsvagn vid Dalkarlsberg
a) från ficka
2½” ” ” ”
b) från Kaj
13 ” ” ” ”
Emottagning och lossning i samt lastning från ficka vid Wikersvik
5” ” ” ”
Emottagning och lossning på Järnvägskaj vid Wikersvik
2” ” ” ”
Lastning å Järnvägsvagn från Kaj vid Wikersvik
12 ” ” ” ”
Förestående prislista godkännes till efterföljd
Dalkarlsberg den 2. November 1908
Dalkarlsbergs Aktiebolag
Per Larsson Alarik Larsson
Enligt fullmakt

Afdelning No 33 Dalkarlsberg
K. Jansson Oskar Blomkvist
Enligt fullmakt

§ 3.
Begärdes från Korea No 2 att lika många arbetare skulle anställas i Korea betingen och på
detta sätt likställa dem då tonaflöningen skulle vara lika och detta godkändes af afdelningen.
§ 4.
Cirkulär upplästes angående extrataxeringen som skulle upphöra och har fortgått med 9
veckor af en krona och 9 veckor med 25 öre.
§ 5.
En räkning från Underhandlingskommitterade inlemnades som godkändes.
§ 6.
Beslöt afdelningen att lyse tillhandahållas af Bolaget samt att likviden skulle utgå som förut 1
gång i månaden.
§ 7.
Mötet slöts kl 4. Em.

Claes E Kåberg
v. Ordförande

G A Lundqvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid Afdelning No 33
i Dalkarlsberg möte den 14. Nov. 1908.

§ 1.
Mötet öppnades af v. Ordföranden kl 7.30. em.
§ 2.
Framlades en skrifvelse till afdelningen angående sjukvården här vid Dalkarlsberg och togs
till behandling men såm så få vore närvarande beslöts att extra möte skulle sammankallas
Söndagen den 22 Nov. kl 1.30 för att vidare slutbehandla den frågan så också frågan om hur
vi skall förhålla oss med den ved som ej är med aftalet öfverensstämmande om sådan kommer
att lemnas.
§ 3.
Som ej vidare var att afhandla slöts Mötet kl. 8.15. e.m.

Cleas E Kåberg
v. Ordförande

G A Lindqvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid avdelningen No 33 i
Dalkarlsberg extra möte Söndagen den
22 Nov. 1908

§ 1.
Mötet öppnades af v. Ordföranden kl. 2.15 em. och var anordnat enligt föregående mötes
beslut.
§ 2.
En skrifvelse af följande lydelse hade inkommit till avdelningen:
Som er fått aftal och af detta framgår att det blir mera noga med sjukvården på platsen; göres
en framställning till avdelningen om den nuvarande sjuksköterskan eger de kunskaper och
således kan sköta sin plats på nöjaktigt sätt.
Som förhållandet icke så har varit framställes till avdelningen den frågan? Hvilka åtgärder
böra vidtagas att få förhållandet bättre ordnast.
Frågan upptogs till behandling och diskuterades lifligt och utgick deraf att sköterskan ej kan
sköta platsen utan läkare måste i de obetydligaste fall anlitas. Beslöt afdelningen att ingå till
förvaltningen med en vördsam anhållan att få en sköterska som vore kompetent att förestå
platsen som sjuksköterska vid Dalkarlsberg.
§ 2.
Upptogs frågan angående den underhaltiga veden och Beslöts att tillsätta en kommitté
bestående af 2 man nemligen A. Berg och O. Molin och skulle priset ej få öfverstiga 6 kr. och
ansågs att underhandlingen skulle börjas omedelbart.
§ 3.
Som ej vidare var att avhandla slöts mötet kl. 2.45 em.
Claes E Kåberg
v. Ordförande

G A Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid Afdelningen No 33 i
Dalkarlsberg möte den 12 Dec. 1908.

§ 1.
Mötet öppnades kl 4.25 e m. af v. Ordförande Klas Kåberg
§ 2.
Protokollet upplästes och godkändes i det skick det befans.
§ 3.
En anonym skrifvelse hade inkommit till Styrelsen om att frågan om förmän i betingen
behöfdes eller icke och upptogs detta till behandling och gjorde förenigen det beslut att
förmän voro öfverflödiga och beslöt en kommitté bestående af 2 man skulle tillsättas för att
meddela förvaltningen om detta och valdes G. A. Lundqvist och Oskar Blomkvist.
§ 3.
En räkning framlemnades på 11.05 kr för en krans till aflidne Ordföranden K. D. Engvall som
godkändes.
§ 4.
Då ej vidare var att afhandla afslutades mötet kl. 5.30 em.

Claes E Kåberg
v. Ordförande

G. A. Lundqvist
Sekreterare

Prottokåll fört vid Adelningens extra
möte 16 Januari 1909

§ 1.
Mötet öppnades kl. 5.15 e.m. af vise Ord. Klas E Kåberg.
§ 2.
Upptogs frågan om kontingentens förhöjning till behandling. Ock beslutades att tills vidare
han skall utgå med 1.35 pär månad.
§ 3.
Nästa fråga som upptogs till behandling var den, Skall den som äro skyldiga till afdelningen
ock som äro uteslutna för bristande inbetalning få gå in som nya medlemmar ock ej erlägga
sin skuld till densamma.
Frågan Diskuterades, Ock beslutades ett ej intaga någon som ej först erlägger sin skuld. Med
det undantag att den som ej hade förstjänster skälf när den utgick för bristande inbetalning får
ingå som ny medlem.
§ 4.
Föreningen beslutade att befria Gustaf Modig från kontingenten 3 månader som han var efter
på det gamla året.
§ 5.
Nästa fråga som upptogs till behandling var den, skall föreningen bilda en Folkes husförening
Beslöts att tillsätta en kommité som skulle utarbeta eller efterskicka stadgar ock framkomma
med förslag till nästa möte i kommitén valdes G.A. Lundqvist Klas Kåberg Axel Jansson
Som det ej var något vidare att afhandla afslutades mötet kl. 6 e. M.

Claes E Kåberg
v. Ordförande

Oscar Molin
T. Förårdnad Sekreterare

Prottokåll fört vid Avdelningens möte
den 23/1 09.

§ 1.
Mötet öppnades kl. 6. e.m. af V. Ordförande Klas Kåberg.
§ 2.
Vads som gorde att Afdelningen kallas till Extra möte var en del Olagligheter ock ny reglering
af arbetet vid utfrakningen i Central som företagits af Grufvefogden. föreningen beslutade
efter en stunds Diskusikon att tillsätta en kommite af 3 personer som skulle jöra en
framställning att få ändrat som det var när aftalet trädde i kraft i Komiten valdes Klas Kåberg
Oskar Molin Severin Vik. Vidare skulle kommiten försöka att få bestämt va många meter man
skall hafva i ett tvärslag för att få betalt för detsamma.
Mötet afslutades kl ½ 8 e m
Claes E Kåberg
V. Ordförande

Oskar Molin
T. Förårdnad Sekreterare

Protokoll fördt vid Afdelningen No 33 i
Dalkarlsberg årsmöte den 14 Febr. 1909

§ 1.
Mötet öppnades af v. Ordförande Klas Kåberg.
§ 2.
Styrelseberättelsen upplästes och godkändes Revisionsberättelsen upplästes Utgifter under
året 1.693.68 och inkomster 1967.25 Kr. således en behållning 273.57 kr Ansvarsfrihet
beviljades den afgående Styrelsen.
§ 3.
Den afgående Styrelsen beviljades enligt föregående årsmötes beslut ett arvode af 20 kr.
§ 4.
Styrelseval företogs ock utföll sålunda till Ordförande O.W. Andersson till Kassör
O. Blomkvist öfriga ledamöter G.A. Lundkvist Klas Kåberg A. Jansson Suppleanter O. Molin
E. Eriksson Revisorer K Löfkvist J. Holmberg Severin Wik Suppleanter G. Öberg A. Berg
P.G. Lennström Till Uppbördsman A. Hallgren.
§ 5.
Under mötet intogs 4 nya medlemmar. Beslöts att mötena skulle hållas 2dra Söndagen varje
månad.
§ 6.
Den förut valda kommitten Klas Kåberg O. Molin och Severin Wik angående frågan om
förberedande arbeten vid betingen samt mottagandet af vagnarna nere i Grufvan vid
uppfordringen skulle fortsätta med detta uppdrag tills saken blef klar.
§ 7.
Som ej vidare var att afhandla slöts mötet

Oscar Andersson
Ordförande

G. A. Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid afdelningen No 33 i
Dalkarlsberg möte den 13 mars 1908.

§ 1.
Mötet öppnades af ordföranden kl 5 20 em.
§ 2.
Protokollet upplästes och godkändes sedan ett till blifvit gjordt.
§ 3.
Uppläste Ordföranden Svaret från Direktören samt Protokollet från Styrelsesammanträdet 6
mars 1909 och godkände afdelningen styrelsens yrkande nemligen att öfverlemna till
Förbundet för utredning samt ansågs att Ombudsmannen borde fara till för att få saken ordnad
så fort som mögligt. Det synes som Arbetsgifvarna få behandla oss godtyckligt fast vi fått
aftalet klart dock få vi ej fela i något då göres anmärkning omedelbart och vi fordra att aftalet
skall följas på båda hållen i annat fall ansågs att ingen förening behöfdes Wi anhålla derför få
saken ordnad omedelbart.
§ 4.
Ett förslag om att en fäst skulle hållas framställdes af Severin Wik bifölls. Ock beslöt
afdelningen att tillsätta en kommitt af 5 man nemligen Em. Eriksson E. Öberg O. Molin
O.W. Andersson och Joh. Holmberg att ordna detta. Öppen fäst med kaffe 25 öres inträde det
som ej räcker till kostnaden skulle tagas ur kassan.
§ 5.
Beslöt afdelningen att inköpa en bärrem till Standaret och uppdrogs detta åt Styrelsen.
§ 6.
Som ej något vidare hvar att afhandla afslutades mötet kl 6.15. e.m.

Ordförande
Claes E Kåberg

G. A. Lundqvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid Afdelningen No 33
i Dalkarlsberg den 11 April 1909

§ 1.
Mötet öppnades kl 7.30 em af t.f. ordförande C.E. Kåberg.
§ 2.
Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes i det skick det befans.
§ 3.
Demonstration 1sta Maj beslöts skulle blifva till Nora och att Ordföranden skulle utverka fritt
från arbetet. Till ordningsmän valdes Axel Jansson och Claes Kåberg och till Suppleant
A. Lundkvist bestämdes mötesplatsen blifva Bergabacken öfriga bestämmelser såsom musik
och dylik öfverlemnades åt ordningsmännen. 50 st Demonstrationsmärken skulle anskaffas.
§ 4.
Beslöts att inköpa en vaxduk till Fodral för Standaret.
§ 5.
Till Standarbärare valdes: Erik Öberg O. Blomkvist och Em. Eriksson.
§ 6.
Som ej vidare var att afhandla slöts mötet kl. 9.15. e.m.

Claes E. Kåberg
t.f. Ordförande

G. A. Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid möte med Afd. No
33 i Dalkarlsberg Lördagen den 24 Apr.
Kl. 7 e.m.
§1
Mötet öppnades af Ordföranden O.W. Andersson.
§2
Ordföranden delgaf Afd. Svar från Förtroendemannen angående de tvister Ombudsman
Hansson var hitkallad för och enligt Ordförandens förslag beslöts att enär Styrelsen ej kunnat
få full fakta på dato och tid då dessa tvister uppstod dessa frågor till vidare för vila, men
uppmana Ordföranden hvarje medlem att noga anteckna dag och tid då sådana frågor inträffar.
§ 3.
Meddelande från Förbundsstyrelsen på Afd. Skuld till Förbundet på extra uttaxeringar hvilka
utgjorde kr. 212.25 och på Axel Janssons förslag beslöts att Styrelsen utaf de medlemmar som
kvarstå i föreningen försöka inkassera resterande skulder samt insända desamma samt
delgifva Styrelsen i hvilken ställning Afd. står till skulden ifråga.
§. 4
Ordföranden uppläste ett cirkulär från Landsorganisationens 5.te kongress samt ett upprop
från Brunsviks Folkhögskola och undertecknad dess Styrelse med vänlig anhållan om
frivilliga bidrag till dess verksamhet, samtliga papper lades utan debatt till handlingarne.
§. 5
Som ofvanstående frågor enligt kungörelse för mötet vederbörligen behandlats Slöts mötet kl
8.15 e.m.

O.W. Andersson
Ordförande

Claës E Kåberg
t.f. Sekreterare

Protokoll fördt vid Afd. no 33s möte
Söndagen den 9 Maj kl. 2 e.m.
§1
Mötet öppnades av Ordföranden O.W. Andersson
§. 2
Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes
§. 3
Redovisning öfver försålda Demonstrationsmärken till 1.sta Maj demonstrationen i Nora
upplästes och godkändes och beslöts att öfverskottet kr. 1.95 skulle tillfalla Afdelningskassan
§. 4
Upptogs frågan (Angående ersättning för väntetid i arbetet) till behandling och efter en stunds
diskussion beslöts att tillsätta en komite som skulle taga saken om hand. Valda blefvo Oskar
Blomkvist och Karl Andersson.
§. 5
Ordföranden uppläste Sv. Grufarbetarförb. Revisionsberättelse för år 1908.
§. 6
Enligt förslag beslöt Afd. att välja en lösnummerförsäljare af Örebro Kuriren Oskar Molin
fick i uppdrag att ombesörja detsamma.
§. 7
Förslag inkom att Afd. skulle ordna fest på dansbanan med dans och lekar. Pingst. och beslöts
i enlighet med förslaget att Afd skulle ställa sig i spetsen och anskaffa musik m. m.
Komiterade blefvo Claës E. Kåberg, O.W. Andersson, O. Molin, Erik Öberg, och Emanuel
Eriksson.
§. 8
Att handhafva och förvara Standaret under året utsågs Claës E. Kåberg
§. 9
Mötet slöts kl 3.30 e.m.

O W Andersson

Claës E Kåberg

Ordförande

t.f. Sekreterare
Protokoll fördt vid Afd no 33.s
möte Lördagen den 12 Juni 1909.

§. 1
Mötet öppnades kl 7.30 e.m. af Ordf. O.W. Andersson.
§. 2
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes
§. 3
Redovisning öfver Standarinvigningsfesten den 18 April upplästes och beslöts att bristen som
uppstod kr 9.42 skulle tagas ur afdelningskassan och blef i öfrigt godkänd samt upplästes
tablån öfver Danstillställningen i Pingst som äfven godkändes och visar ett öfverskott på 8.90
och beslöt Afd att bilda en byggnadskassa som detta öfverskott Skulle tillfalla. Och valdes en
interimsstyrelse för kassan. Valda blrfvo Cleäs E. Kåberg. Kassör öfriga ledamöter O. W.
Andersson A. Hallgren och Emanuel Eriksson.
§. 4
Beslöts att anordna Dans till Midsommar och att Afd skulle tillhandahålla Läskedrycker och
Cigarrer Komiterade blefvo Cleäs E. Kåberg Em. Eriksson Erik Öberg A. Hallgren och O.
Molin
§. 5
Frågan ”Hur bör Afdelningen gå till väga för att få in de utomstående i föreningen?” och efter
en stunds debatt som i hvilken flera förslag framkom beslöts att medlemmarne skulle försöka
påverka dem att ingå.
§. 6
Till ombud till den blifvande konferensen i Striberg den 27 Juni valdes O. Molin.
§. 7
Ordföranden uppläste en skrifvelse från Folkets Husföreningen i Kiruna med anhållan om
bidrag till ett Folkets Hus och beslöts att försöka insamla på frivillig väg och sända.
§. 8
Den stående frågan om uteblifvande af ersättning för väntetid i arbetet samt angående
utfrakten i no 4 Central Schaktet diskuterades och beslöts att Styrelsen skulle tillskrifva
Direktör P. Larsson om saken.

§. 9
På förslag af Ordföranden beslöts att Afd skulle anordna ”Gökotta” för Afdelningens
medlemmar med familjer samt inbjudna och att om möjligt få hit en talare att hålla föredrag
samtidigt men som vi ej vore säkra att kunna få talare då öfverenskoms att Gökottan skulle
firas 1sta Lördagen i Juli med samling hos K. Törnkvist i festkomiten valdes Emanuel
Eriksson Oskar Molin Joh Holmberg Erik Öberg och Oskar Andersson. inträde bestämdes till
25 öre för äldre och 15 öre för barn.
§. 10
Mötet slöts kl. e.m.

Ordförande
Oskar Andersson

Claës E Kåberg
T.f. Sekreterare

Protokoll fördt vid Afd. 33 möte
Lördagen den 10 Juli 1909.

§. 1.
Mötet öppnades af ordföranden kl 7.45 e.m.
§. 2.
Protokollet upplästes och godkändes i det skick det befans
§. 3.

Den föregående frågan i §. 8 i föregående protokollet upptogs till Diskussion och beslöts
angående väntetiden som ej utbetalas af förvaltningen att medlemmarne skulle anmäla till
ordföranden som skulle anteckna tid och dato samt öfverlemna den till Direktören om det då
ej utbetalas skall det öfverlemnas till Förbundet.
§. 4
Redogjordes af Molin för Kongressen i Striberg samt de uppsatta Kandidaterna till
Landsorganisationens Kongress och dessa voro A Bergkvist 22 Stripa K. T. Allander 25
Kårberg Hjalmar Persson 14 Striberg A. E. Bölja 48 Spexeryd sedan företogs walet och utföll
sålunda till ombud valdes A Bergkvist 22 Stripa 10 röster K.F. Allander 25 Kårberg med 9
röster Till Suppleanter H Persson 14 Striberg 7 röster A.E. Bölja 48 Spexeryd med 4 röster.
§. 5
En räkning inlemnades från Molin som godkändes.
§. 6
Redovisningen för festen den 3 Juli upplästes och visade ett öfverskott på 4.02 kr samt
redovisningen öfver dansen som visade ett öfverskott på 14.35 kr. och dessa penningar beslöts
skulle tillfalla bygnadskassan och öfverlemnades till Kommittens Kassör K. Kårberg.
§. 7
Framkom en fråga från uppbördsmannen på hvilka grunder de skulle få komma in i
föreningen återigen de som blifvit strukna för bristande betalning diskuterades lifligt och
beslöts enhälligt att Stadgarna skulle efterföljas
§. 8
Framkom ett förslag att söka anskaffa en talare och antogs detta samt beslutades att
ordföranden skulle söka skaffa en duglig talare och sedan anordna extra möte för tillsättande
av en Kommitte för anordnandet.

§. 9
Beslöts att låta trycka 200 biljetter och uppdrogs detta åt Molin.
§. 10
Mötet /avslutades/ kl. 9.30 e.m.

Justerat
Oscar Andersson
Ordförande

G A Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid Afdelningens No 33
extra möte Lördagen den 18 Juli 1909.
§. 1.
Mötet öppnades kl 5 em af ordföranden
§. 2
Mötet var sammankalladt i anledning af ett från Landssekretariatet angående extra uttaxering
af 50 öre pr vecka.
§. 3.
Förelagdes och beslöts att en Fäst skulle hållas den 1. Aug samt att söka få Rytter från Örebro
att hålla föredrag. Till Kommitte valdes: O Molin A Berg och O. Andersson i Dalkarlshyttan
och att kostnaderna för talaren skulle tagas ur afdelningens kassa
§. 4.
Förelästes af ordföranden en stund.
§. 5.
Mötet slöts kl 5,45 e.m.

Ordförande

G A Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid avdelningens No 33
extra möte Lördagen den 31 Juli 09.
§. 1.
Mötet öppnades kl. 6.30 e.m. af Ordföranden med en välkomsthelsning till de nya
medlemmarna samt uppläste Proklamation om Storstrejk den 4 Aug.
§. 2.
En räkning för 2 st kassaböcker à 2.50 st. Summa kr 5.00 kr godkändes. En räkning på 175 för
inträdesbiljetter godkändes också.
§. 3.
En förslag inlemnades om ej arbetsplatsen borde Blockeras och beslöt afdelningen att
tillskrifva Förbundet angående detta.
§. 4.
Beslöts att extra möten skulle hållas 2 gånger i veckan nemligen Onsdags(kvällar) och
Lördagskvällar kl 7. e.m.
§. 5.
Beslöts att avdelningens samtliga medlemmar skulle mötas å arbetsplatsen Måndagen den 2
Aug. Kl 12.30
§. 6.
Mötet afslutades kl 7.30 em.

Ordförande

G A Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid afdelningens No 33
extra möte Onsdagen den 4 Aug. 1909
§1
Mötet öppnades kl. 7. e. m. Ordföranden med uppläsande af ett Cirkulär från
Landsorganisationen om upphörandet af den påbjudna extrataxeringen.
§ 2.
Wal företogs af en Styrelseledamot efter Ax. Jansson som utgått ur föreningen och utföll så att
Em. Eriksson valdes.
§. 3.
Molin foreslog att en Demonstration skulle förtagas och beslöt afdeln. I enlighet med detta att
den skulle blifva Thorsdagen den 5. Aug. Med samling vid Bergabacken kl. 3 e m med
Standar och Musik till Ordningsman valdes A. Wind och till Stadarbärare E. Öberg. E.
Eriksson och Em. Lindahl.
§. 3.
Föreslogs att de som tillhört föreningen förut och begär inträde skulle inträdesafgiften ökas
§. 4
Beslöts att köpa ett öfverhänge till Standaret
§5
Beslöts att Styrelsen skulle tillskriva afdelningen i Striberg och Kl. Lerberg om läget och
utsigterna på de olika platserna.
§6
Hallgren föreläste öfver vårt Hemland.
§7
Afsjungandet af ungdomsmarschen
§8
Beslöt avdelningen att anordna dans om lördagskväll till ordningsmän valdes E. Öberg. E.
Eriksson Brunström A. Berg och O. Andersson.
§9
Mötet afslutades kl. 8 e,m,

Ordförande

Claes Kåberg
v. Sekreterare

Protokoll fördt vid Afdeln. No 33
extra möte Lördagen 7. Aug. 1907
§. 1
Mötet öppnades kl. 5.em. af Ordföranden
§. 2.
Enligt bref från Förtroendeman Lundberg i anledning af det beslut afdelningen fattade den 31 i
7. angående förfrågan om inte respektive arbeten på platsen i Blockad och efter en stunds
Debatt beslöts enhälligt att Blockera samtliga arbeten på platsen.
§. 3.
Förslag inkom till afdeln. om vi ej borde söka få hit Hansson för att hålla föredrag och beslöts
att Ordföranden skulle tillskrifva Förtroendemannen derom.
§. 4.
Förelästes ur Ör.kur. af Ordföranden
§. 5
Mötet slöts kl. 5 e,m.

Ordförande

Claes Kåberg
v. Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdeln. No 33
extra möte Onsdagen den 11. Aug.
1909
§. 1
Mötet öppnades kl. 7.20 em af ordföranden
§. 2.
Ett bref från förtroendeman Lundberg uppläste samt ett från Avdeln. No 14 Striberg med
inbjudan till ett aliansmöte i Folkets hus i Striberg Thorsdagen den 12. Aug. och beslöt afdeln.
att söka så mangrant som möjligt deltaga i detta och att samlas på f.m. kl. 11. Vid
Fallagrufvan för att avtåga till Striberg.
§. 3.
En räkning från Örb. kur. Tryckeri för tryckning af 100 st. Blockadlappar 3 Kr. godkändes.
§. 4.
Upptogs frågan när nästa möte skulle hållas och beslöts att detta skulle blifva Lördagen den
14 Aug. Kl. 5 e,m.
§. 5.
Beslöts att dans skulle anordnas Lördagen den 14. Aug. KL. 8. em. till kommitte valdes Edv.
Berglund. G. Johansson H. Öberg H. Persson och G. Wind
§. 6
Afdelningen beslöt att afsända en Protestskrifvelse till Järnvägsmannaförbundet emot
Malmtransporten då vi Blockerat Grufvorna med tillhörande arbeten.
§. 7.
Förelästes ur Orb. Kur. af ordföranden.
§8
Mötet slöts Kl 8.20 em.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

G. A. Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdeln. No 33 möte
i Dalkarlsberg Lördagen 14. Aug. 1909
§. 1.
Mötet öppnades kl 5.20 af Ordföranden med uppläsande af ett bref från Lundberg.
§2
Protokollen från föregående möten upplästes och godkändes i uppläst skick
§3
Upptogs frågan om kontingentens höjning för sådana som tillhört föreningen men gått ut och
åter begär inträde men föranledde ej till något beslut
§. 4
Redogjordes för mötet i Striberg af ordföranden samt uppläste ett bref från förtroendemannen
angående Ombudsmannens resor till de olika afdelningarne
§ 5.
Föreläsning ur svaret bland annat ett Föredrag af Herr Branting
§6
Beslöts att besöka arbetsplatsen kl 5 fö.m. med samling vid Flintan KL 430 form samt att
samlas så mangrant som möjligt.
§. 7.
Mötet afslutades kl 6.30 em

Ordförande

Gust. A. Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid Afdeln No 33 extra
möte tisdagen 17. Aug. 1909
§ 1.
Mötet öppnades kl. 6. em. af ordföranden
§ 2.
Frågan angående tillsättandet af 2 man till Strejkutskottet och beslöts att Styrelsen skulle taga
hand om detta.
§. 3.
Upplästes ett Cirkulär infördt i Svaret om att de mest behöfvande skulle få understöd.
§. 4.
Beslöts att vara på arbetsplatsen Kl.5.fom. samt att gå till Wikersvik längre fram på dagen.
§5
Mötet afslöts kl. 6 50 e.m. med sjungandet af Internationalen

Emanuel Eriksson
vise Ordförande

G. A. Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid afdelningen No 33
extra möte Lördagen 21. Aug. 1909.
§ 1.
Mötet öppnades Kl. 5.10 em af v. Ordföranden med sjungandet av ungdomsmarschen.
§. 2.
Förslag om uppsägning af aftalet framkom diskuterades men beslöts att bordlägga till nästa
ordinarie möte
§. 3.
Frågan om Bojkottandet Nora Tidning diskuterades lifligt men föranledde ej till något beslut.
§4
Beslöts att avdelningen skulle betala 40 exemplar af Svaret för en vecka att utdelas till
medlemmarne
§ 5.
Mötet slöts kl. 6.15. em.

Emanuel Eriksson
vise Ordförande

G A Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdelningen No 33
extra möte Onsdagen den 25. Aug. 09
§. 1.
Mötet öppnades kl. 7 em af v. Ordföranden
§. 2
Ett bref upplästes från afdeln. 14 med inbjudan till ett alliansmöte i Striberg upptogs till
behandling men avslog afdelningen detta
§. 3.
Upplästes förslag till Stadgar för en folketshusförening upptogs till behandling men bordlades
till nästa ordinarie möte
§. 4.
Beslöts att anordna dans om lördagkväll till kommitte valdes Gunnar Johansson Hugo
Bergström och Yngve Strandberg.
§. 5.
Ett förslag framkom att köpa väf till ett tält vid dansbanan upptogs till behandling men beslöts
att bordlägga frågan på obestämd tid
§. 6.
Nästa möte skulle hållas kl. 5. e.m. på Lördagskvällen.

Emanuel Eriksson
v Ordförande

GA Lundkvist
Sekreterare

Protokåll hållit vid Afdelningens
Extra möte den 29/8
§. 1.
Mötet öppnades kl. 5 e m af Klas Kåberg.
§2
Som både Ordföranden å Vise Ordföranden voro frånvarande valdes Klas Kåberg till
Ordförande samt till Sekreterare Oscar Molin.
§. 3.
Afdelningen tog till behandling understödets utbetalning. Ock beslutades att understödet för
Vickan skall utbetalas omedelbart efter dess inkommande.
§4
Afdelningen beslutade att anårdna möte med föredrag ock försöka få hit O. Kastello från
Örebro att verkstella med detsamma valdes Oscar Molin.
§ 5.
Afdelningen beslutade att föregående mötes protokåll uppläses på mötet.
§ 6.
Tablå öfver fästen den 1 Augusti ock visade ett öfverskott af 18.15 som tillföll Afdel
Byggnadskassa. som godkändes af avdelningen.
§7
Afdelningen beslutade att möta opp vid Central på måndag kl. 1 för att se på de Arbetsvilliga.
§. 8.
Afdelningen beslutade att ej taga ”Svaret” för nästa vecka.
Mötet afslutade kl 6.30e. m.

Uppläst och godkend
Oskar Andersson
Ordförande

Oscar Molin
Tillförårdnad Sekreterare

Protokoll fördt afdelningen No 33
extra möte Onsdagen den 1. Sept. 1909
§. 1.
Mötet öppnades kl. 6. em af ordföranden.
§. 2.
Upplästes protokollen från föregående möten upplästes ock godkändes sedan en ändring bifvit
gjord samt beslöts att införa en räkning på 16.32 kr som utbetalades för Rytters föredrag
§. 3.
Framfördes af Ordföranden från Rytter m. fl en helsning
§4
Meddelades af Molin att O Kastello kommer att hålla föredrag i morgon tisdag och åtog sig
Molin att taga emot honom.
§. 5.
Beslöt att avdelningen skulle betala resan för dem som besökte Strejkutskottets möten.
§. 6.
Förelästes ur Svaret af Ordföranden
§7
Beslöts att anordna dans tills om lördagskväll och föregaende kommitte skulle stå kvar
§8
Nästa möte Lördagskväll kl. 5. e,m,
§. 9.
Mötet slöts kl. 6.50 e,m.

O W Andersson
Ordförande

G. A. Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid Afdelningen
No 33 extra möte Lördagen 4. Sept.
1909
§ 1.
Mötet öppnades af ordföranden kl. 5.15 em.
§. 2.
Ett kvitto upplästes från O. Kastello på 6.10 kr. för föredraget som godkändes samt en räkning
från O Molin på 60 öre för mat och kaffe åt Kastello som också godkändes.
§. 3.
Ett förslag af Molin att söka få hit pastor Spak som diskuterades och beslutet blef i
öfverensstämmelse med förslaget och Beslöts att Styrelsen skulle taga hand om saken samt att
en inträdesavgift skulle betalas 25 öre och att söka få ordenshuset.
§. 4.
Beslöts att nästa möte skulle hållas onsdagen den 8. Sept. Kl. 6. e,m,
§. 5.
Em. Eriksson skulle taga hem sångböcker åt dem som behöfde.
§. 6
Mötet afslutades kl. 6 em.

O W Andersson
Ordförande

G. A. Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid avdeln. No 33
extra möte onsdagen den 8. Sept. 1909.
§ 1.
Mötet öppnades af Ordföranden kl. 6.10 e.m.
§. 2.
Protokollet upplästes och godkändes
§. 3.
Lemnades uppgift från Styrelsen angående det från förra mötet gjorda beslutet om Pastor
Spaks föredrag som ej kan komma till stånd förän om 2 månader hvilken rapport godkändes af
avdelningen.
§. 4
2 st. räkningar på 6.66 tillsammans öre godkändes.
§. 5.
Beslöt afdelningen att skänka G. Wind 15. kr ur avdelningens Kassa.
§. 6.
Diskuterades understödsfrågan men bordlades till Lördagsmötet
§. 7.
Nästa ordinarie möte skulle hållas Lördagen den 11. Sept. Kl. 5. e.m.
§. 8.
Mötet afslutades kl. 7 med sjungandet af arbetets söner

Ordförande
O W Andersson

G. A. Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdeln. No 33 s
möte Lördagen den 11 Sept.
§. 1
Mötet öppnades kl 5 e.m. af Ordf O W Andersson
§. 2
En bordlagd fråga om uppsägning af avtalet upplästes men beslöts låta den vila tills vidare,
samt den från föregående möte bordlagda frågan angående understöd diskuterades och beslöts
att Styrelsen skulle tillskrifva Förbundet om saken.
§. 3
Utträde ur Avdeln. Begärdes af Wiktor Larsson Skrekarhyttan som godkändes.
§. 4
En räkning på 7.50 för tidningen Svaret som Avdelningen tillhandahöll en vecka inlemnades
och godkändes
§. 5
Enligt förslag af Claes Kåberg att tillsätta prenumerantsamlare på Örebro Kuriren beslöts välja
två för Wikersvik med omnejd som blefvo Edvard Gustafsson och Pontus Israelsson för
Dalkarlsberg blefvo Oskar Molin och Gustaf Johansson valda.
§. 6
Stadgeförslaget till Folkets Hus Föreningen i Dalkarlsberg upplästes och i sin helhet antogs
med tilläg af en § så lydande. Wid ändring af stadgarne fordras två tredjedelar af föreningens
medlemmar vara för ändring samt beslutas på två varandra följande årsmöten.
§. 7
Nästa möte beslöts hållas på Onsdag kl 6. e.m.
§. 8
Mötet slöts kl 6.30 e.m.

O W Andersson
Ordförande

Claes E Kåberg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdeln. No 33
extra möte onsdagen den 15. Sept.
§. 1.
Mötet öppnades kl 6.30 em af Ordförand.
§. 2.
Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.
§. 3.
Upplästes Cirkulär från Landssekretariatet Samt ett från Lundberg också ett från
Gruvarbetareförbundets Kassör K. E. Berg angående det oss tillsända understödet
§. 4.
Upplästes en räkning på 4.15 öre för inköpt mat åt en medlem som var i stort behof, hvilket af
avdelningen godkändes. Beslöts vidare att om det skulle vidare komma i fråga skulle
Styrelsen i detta fall få efter pröfning utlemna till bidrags till hjelp
§. 5.
Beslöts att nästa möte skulle blifva Lördagen den 18 kl. 7. Em

O W Andersson
Ordförande

G.A. Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid afdelningen No 33
extra mötet Lördagen den 18 Sept.
1909
§. 1.
Mötet öppnades kl. 6.15 em af Ordföranden med sjungandet af arbetets söner
§. 2.
Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes som det befans.
§. 3.
Som frågan angående början af arbete (diskuterades) af dem som ej kunde berga sig på det
lilla understöd som utbetalas så anmälde sig en del att ej taga mot något understöd utan detta
skulle lemnas till de bäst behöfvande samt det som ej räcker skulle tagas ur afdelningens kassa
att ombesörja detta valdes ordföranden och Kassören
§. 4.
Mötet afslutades kl. 7.30 e,m, med afsjungandet af Internationalen.

O W Andersson
Ordförande

G. A. Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avd. No 33s
möte Onsdagen d. 22 Sept. 1909.
§. 1
Mötet öppnades kl 6. E.m. af Ordf O. W. Anderson
§. 2
Förra mötets protokoll upplästes och godkändes
§. 3
Enligt förra mötets beslut att de mest behöfvande skulle anmäla sig om större understöd
uppmana ordföranden att de skulle anmäla sig efter mötets slut.
§. 4
I anledning af att Rytter kommer att hålla föredrag på platsen föreslogs att Avd. Skulle försöka
få Ordenshuset, i enlighet med förslaget tillsattes en komite att ombesörja detsamma som
äfven skulle få handlingsfrihet ifråga om tiden för föredraget m. m. Komiterade blefvo O. W.
Andersson och Arvid Berg.
§. 5
Hyra för Lokalen till föredraget beslöts att Avdelningen skulle betala.
§. 6
Förslag inkom. Att de medlemmar som ville prenumerera på Örebro Kuriren men ej hade
medel skulle få låna ur Avdeln. Kassa, men afslog mötet något lån.
§. 7
Samt ett förslag att Avd skulle anordna en basar till förmån för Kassan men som tiden är
ganska olämplig bordlades frågan tillsvidare
§. 8
Nästa möte hålles Lördagen den 25 Sept.
§. 9
Mötet afslutades kl 7. E.m. med Arbetets Söner.

O W Andersson
Ordförande

Claes E. Kåberg
v. Sekreterare

Protokoll fördt vid Avd. No 33
möte Lördagen d: 25. Sept. 1909
§. 1.
Mötet öppnades kl 5 e.m. af Ordf. O. W. Anderson
§. 2.
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.
§. 3.
Beslöts att Avd. skulle samlas vid Central Schaktet på måndag kl 1 e.m. för att se på de
arbetsvilliga.
§. 4.
Ordföranden upplyste om att det kommer att finnas ett vandringsbibliotek ifall medlemmarna
äro intresserade af läsning står det till förfogande hos Ordf.
§. 5
Förslag framkom om att anordna en gåfvo auktion men bordlades tillsvidare.
§. 6.
Nästa möte beslöts hållas på onsdag kl. 6. Em.
§. 4.
Mötet afslutades kl 6. e.m. med Arbetets Söner.

O W Andersson
Ordförande

Claes E Kåberg
v. Sekreterare

Protokoll fördt vid avdelningen No 33
Onsdagen den 29. Sept. 1909
§. 1
Mötet öppnades kl. 6.10 e.m. af Ordföranden
§2
Protokollet upplästes och godkändes i uppläst skick.
§. 3.
Upplästes ett bref från Kassör K. E. Berg angående understödets afsändande samt att det blott
var 2.50 pr medlem
§. 4.
Diskuterades frågan om vi skulle börja att arbeta flere förslag framkom i den riktningen men
beslöts att hålla samman och ej börja förän längre fram tills vi åtminstone finge hafva ett möte
till och beslöts att då understödet var så litet skulle styrelsen ombesörja att medlemmarne
fingo det de behöfde ur afdelningens kassa
§. 5
Beslöts att nästa möte skulle hållas Lördagen den 2. Okt kl. 5 e.m.
§. 6
Mötet afslutades kl. 7.5. em med sjungandet af arbetets söner

Ordförande

G A Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid avdelningen No 33
möte den 2. Okt. 1909.
§ 1.
Mötet öppnades kl 4.10 em af Ordföranden med uppläsandet af ett Cirkulär från
Förtroendeman C. L. Lundberg angående det läge om striden på arbetsmarknaden samt en
uppmaning att söka komma i arbete.
§. 2.
Upptogs frågan om arbetets återupptagande och beslöts att utgå från Landsorganisationen
samt att tillställa Deriktören detta beslut samt begära att få börja arbetet om samtliga
organiserade fick återgå till kommitte valdes: ordföranden och sekreteraren som omedelbart
skulle söka träffa Deriktören pr. Telefon omedelbart.
§. 3
Mötet afslutades kl 5.30 em

O W Andersson
Ordförande

G. A. Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid Afdelningens möte
Söndagen den 10 Okt. kl. 10 f.m. 1909
§. 1
Upptogs frågan om föreningen skulle vara kvar och på hvilka grunder. Diskuterades lifligt och
beslöts enhälligt att den skulle kvarstå samt att en kontingent af 50 öre i månaden skulle
erläggas från 1sta okt. samt att stadgarne i våra medlemsböcker skulle gälla. Inträdesafgiften
skulle fortfarande vara 3 kr.
§. 2.
Möten beslutades skulle blifva en gång i månaden straxt efter lekviden och att styrelsen egde
rätt att sammankalla då lämpligaste tiden ansågs
§. 3.
Beslutades att revisorerna skulle inlemna rapport till nästa möte. Till Revisorer för
byggnadskassan valdes: K. Fallkvist och A. Berg.
§ 4.
Mötet afslutades kl. 11.20 f.m.

Ordförande
O W Andersson

G. A. Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid Afdelningens
årsmöte lördagen den 12 Febr. 1901
/ska vara 1910/
§. 1.
Mötet öppnades kl 6.30 e,m, af Ordföranden.
§ 2.
Protokollet upplästes från föregående möte och godkändes.
§. 3.
Revisionsberättelsen upplästes från föregående års räkenskaper och visade en behållning till
1910 på 189.29 kr och beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 4.
Styrelsearvodet för 1910 bestämdes till 30 kr att fördela sålunda: Ordförande 5 kr Sekreterare
5 kr. Kassören 10 kr. och Uppbördsmannen 10 kr.
§ 5.
Till Styrelse för 1910 valdes O. W. Andersson, A. Hallgren, O. Blomkvist Klas Kåberg och A.
Berg. Styrelsesuppleanter blefvo K. Karlsson och Frans Löfgren.
Revisorer. K. Törnkvist J. Holmberg och O Molin. Revisionsuppleanter O Andersson och
Pontus Kaberg.
§6
Byggnadskassans räkenskaper upplästes och godkändes utgjorde behållningen 45.00 kr. Till
styrelse valdes fackföreningens styrelse. Till revisorer valdes G. A. Lundkvist och
K. Andersson
§. 7
Ett bref från arbetarekommunens styrelse upplästes med inbjudan af att välja ombud till en
konferens som skulle hållas i Folkets hus Striberg söndagen den 20 dennes för uppsättandet af
kandidater till landstingsmannavalet och valdes: O W Andersson och G.A. Lundkvist och
beslöt föreningen att söka få K. G. Gustafsson uppsatt som kandidat.
§8
Om anslutning till förbundet beslöts att bordläggas till nästa möte.
§. 9
Mötet afslutades kl 8 em

Ordförande
O W Andersson

G. A. Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdeln no 33.
Sammanträde den 3 Aprill 1910
§. 1
Mötet öppnades kl 3 e.m. af ordförande O.W. Andersson
§. 2
Beslöts att ingå i Svenska Grufarbetareförbundet från 1 Aprill och att de medlemmar som ej
betalar sin kontingent på 2 månader får ingå som nya.
§. 3
Styrelsen inkom med förslag om bildandet af Folkets Husförening på platsen. Förslaget bifölls
enhälligt och beslöts att uppsätta en lista för tecknande af andelar.
§. 4
Beslöts att nästa möte hålles på Söndag den 10 kl 3. e.m. på Dansbanan.
§. 5
Mötet afslutades kl 4. e.m

O W Andersson
Ordförande

Claes E Kåberg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avd no 33
sammanträde den 10 April
§. 1
Mötet öppnades kl 2 e.m. af Ordföranden.
§. 2
Wal af 2 ledamöter i Dalkarlsbergs Folkets Husförening valda blefvo G. A. Lundkvist och
Oskar Molin
§. 3
Förslag om deltagande i 1:sta Maj Demonstration inkom men som det ej var känt om det blir
någon beslöts att sammankalla extra möte i slutet på månaden, för att behandla frågan
§. 4
Mötet afslutades kl 2.30 e.m.

O W Andersson
Ordförande

Claes E Kåberg
Sekreterare

Prottokoll hållit vid Af. 33
sammanträde
den 12 Juni 1910.
§1
Mötet öppnades kl. 2 ef. M. af Ordförande O. V Andersson.
§. 2.
Föregående mötes prottokoll upplästes och godkändes.
§. 3
Upptogs frågan om bildande af en Arbetare-kommun frågan diskuterades men beslutades att
först och främst försöka få Dalkarlsbergs Arbetare att ansluta sig till fackföreningen men att i
en framtid få en arbetarekommun till stånd. Frågan bordlades tills framdeles.
§. 4
En fråga framlades af Ordföranden (Huru vi bör jöra för att få Arbetarne att gå in i
fackföreningen) frågan diskuterades lifligt och beslutades att välja en Kommite som talar och
agiterar bland sina kamrater, I komiten valdes följande Personer Osk Molin, Pontus
Johansson.
Gunnar Johansson. Gust Johansson. Emanuel Eriksson. Helmer Karlsson Karl Andersson.
§. 5
Ett förslag framkom att Af. borde anordna ”Gökotta” föreningen beslutade i enlighet med
förslagställaren I Fästkomiten valdes Osk Molin Joh Holmberg Karl Andersson och Emanuel
Eriksson fästen skall hållas Lördagen den 18 Juni med början kl. 8 ef. e. samt öppen för
almänheten.
§. 6
Afdelningen beslutade att anordna Dans på Dansbanan Midsommaraftonen samt
midsommardagen med början kl. 9 ef. m. inträde bestämdes till 10 öre samt att hela
behålningen tillfaller Spelmännen. I komiten valdes Osk Molin ock Oskar Andersson
Dalkarlshyttan
§7
Att afhålla Extra möte andra midsommardagen beslutades af Afdelningen.
§8
Mötet afslutades kl 4.10 ef. m.

Oskar Molin
T. F. Sekreterare
Protokoll fördt vid Afdeln. 33s
sammanträde söndagen d. 17 Juli 1910
§. 1
Mötet öppnades kl 5 e. m. af Ordf. O.W. Andersson
§. 2
Förra mötets protokoll upplästes o godkändes
§. 3
Meddelande och upplysningar från Förtroendeman C. L. Lundberg föredrogs af ordföranden
§. 4
Redovisningen av fästen den 18 Juni föredrogs och godkändes och beslöts att behållningen kr.
2.60 skulle tillfalla byggnadskassan.
§. 5
Frågan som stod på dagordningen (att låta inreda dansbanan så Avd skulle kunna använda den
vintertid) Diskuterades men beslöts att ej kosta på den något utan försöka insamla på frivillig
väg till tak på den förslaget bordlades tillsvidare
§. 6
Förslag om ett föredrag af Rytter inkom som togs till behandling och efter en stunds diskusion
beslöts att försöka få hit Rytter att hålla föredrag någon någon söndag Och valdes en komite
att sätta sig i förbindelse med honom och annonsera tiden för mötet m.m inträdesafgiften
bestämdes till 10 öre och i händelse ej inträdesafgiften betäcker utgifterna beslöts att
resterande belopp tages ur Avdelningskassan komiterade blefvo Oskar W. Andersson Oskar
Molin och Emanuel Eriksson.
§. 7
Mötet afslutades kl 6.30 e.m.

O W Andersson
Ordförande

Claes E Kåberg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avd no 33 möte
Lördagen den 10 Dec 1910
§. 1
Mötet öppnades kl 4.30 e. m. af Ordföranden Oscar Andersson.
§. 2
Förra mötets protokoll upplästes och godkändes.
§. 3
En räkning på kr. 2.10 inlemnades och godkändes.
§. 4
Enligt uttalande af Grufingeniör Larsson om reglering af priserna i de olika Betingen i Korea,
diskuterades frågan, och framgick af diskussion protest mot afslag men något beslut fattades
ej i frågan, utan beslöts att vänta, tills vidare åtgärder vidtoges af förvaltningen.
§. 5
Mötet afslutades kl. 5.30 e m.

O W Andersson
Ordförande

Claes E. Kåberg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdelningens no 33
extra möte Lördagen den 17 December
1910
§. 1
Mötet öppnades kl 4. e. m. af Ordföranden
§. 2
Ordföranden upplyste varför Avd. sammankallats samt föredrog en skrifvelse från Direktör
P. Larsson i anledning af reglering på akordspriserna i de olika Betingen i Korea med
uppmaning till Avd. att välja ombud som sammanträder med ombud för förvaltningen
Måndagen d 19. December kl 12. för att underhandla derom till Avdelningens ombud valdes
Oskar W. Andersson och Oscar Molin
§. 3
Beslöts att Avdelningen skulle ersätta ombuden för halfva dagsverket ur Avdelningskassan.
§. 4
På förslag af Sekreteraren beslöts att hemställa till Direktören att få allmän permission
Julafton.
§. 5
Mötet afslutades kl 5.30 e. m.

Sekreteraren
Ordföranden

Protokoll fördt vid Avd. no 33s
ordinarie möten Lördagen d. 14 Jan.
1911
§. 1
Mötet öppnades kl 4.30 e.m. af Ordf Oskar Andersson.
§. 2
Förra mötets protokoll upplästes och godkändes.
§. 3
Ordföranden föredrog det nya aftalet för Avd. som godkände detsamma.
§. 4
2 räkningar en å kr. 2.35 samt en å 1.75 föredrogs och godkändes.
§. 5
Mötet afslutades kl. 5.30 e. m.

O W Andersson
Ordförande

Claes E Kåberg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdeln. No 33.
Ordinarie sammanträde Lördagen d. 11
Febr. 1911
§. 1
Mötet öppnades kl 4 e. m. af Ordf O. W. Andersson.
§. 2
Förra mötets protokoll upplästes o godkändes.
§. 3
Revisionsberättelse öfver Avdelnings och byggnadskassorna föredrogs och i enlighet med
revisorernas förslag beviljades Styrelsen ansvarsfrihet för 1910 års räkenskaper och
förvaltning.
§. 4
Avdelningen beslöt att Styrelsearvodet skall vara oförändrat. Ordf. 5 kr. Uppbördsmannen 10
kr. Kassören 10 kr o. Sekret. 5 kr.
§. 5
Wal af Styrelse för 1910.
Till ordförande valdes Claes E Kåberg
” Kassör Adolf Hallgren
” Sekreterare Oskar Molin
” w. Ordf O. W. Andersson
” w. Sekreterare Em. Eriksson
Supleanter
Joh Holmberg Gunnar Johansson
Revisorer
Joh Andersson Pontus Johansson
Revisorsupleant
Oskar Blomkvist
§. 6
På förslag beslöt avdeln. rekvirera 25 st medlemsböcker.
§. 7
Mötet afslutades kl 5.30 e. m.

Claes E Kåberg
Ordförande

Claes E Kåberg
Sekreterare
Protokoll fört vid Afd: No 33 ordinarie
möte den 11 mars 1911
§ 1.

Mötet öppnades kl. 4 ef. m. af Ordförande K. Em. Kåberg.
§ 2.
Protokollet från föregående möte upplästes och Godkändes.
§ 3.
En räkning från Grufvarbetareförbundet upplästes på 25 stycken medlemsböcker kr 8.75 som
af föreningen Godkändes.
§ 4.
Revisionsberättelse för föregående år från Grufvarbetareförbundet upplästes af ordförande.
§ 5.
Ett Cirkulär från Kungliga Kolärskolegienet upplästes, vari Koleget vill att afdelningen skall
inskicka raport för varge månad föreningen beslutade efter en stunds Diskussion att
tillmötesgå Koleget samt att Kassören skall inskicka rapport samtidigt som penningarne
inskickas till förbundskassören.
§ 6.
Insamlingslistor hade inkommit från Örebro-Kuriren som upplästes af Ordförande beslutades
att borlägga dessamma tills nästa möte men på förslag af Undertecknad beslutades att insamla
penningar till E Wallensteins lilla gosse.
§ 7.
Afdelningen beslutade att hela beloppet af de insamlade medlen skall tillfalla Wallenstein som
ock ej som Förtroendeman Lundberg genom sitt upprop i Tidningen Grufvarbetaren vill att de
öfverblifna medlen ska Fonderas afdelningen beslutade att tillställa Förtroendemannen sitt
beslut.
Mötet afslutades kl 5.15 ef. m.

Claes E Kåberg
Ordförande

Oskar Molin
Sekreterare

Protokoll fört vid avd 33 möte den 13
apr 1911.
§ 1.
Mötet öppnades af ordförande Klas Kåberg kl 5 20 e m.
§ 2.
Förra mötes protokoll upplästes och godkändes.
§ 3.
Den bordlagda frågan från Örebro Kuriren diskuterades och beslöts att tillsätta en kommite på
två man som skola försöka att insamla medel på listorna, om detta ej lyckas skola de läggas
till handlingarna.
§ 4.
I kommiten valdes Karl Andersson & Gust Johanson.
§ 5.
En annan lista hade inkommit och upplästes af Ordföranden och befans vara från en avd i
Östanfors Uttersberg som önskade ett belopp af 3 kr till hjälp till ett folkets hus som de
ämnade bygga, uppropet diskuterades och beslöts att taga tre kronor ur avdelningens kassa och
tillsända dem.
§ 6.
Förslag framkom att avd skulle inköpa en lottsedel till Idrottslotteriet, men förkastades avf
avdelningen
§ 7.
Förslag framkom äfven huru vida avd skulle deltaga i någon 1 majdemonstration i år eller ej
och beslöts efter en stunds diskuskon att sammankalla ett extra möte sista lördagen i denna
månad för att fatta vidare beslut.
8.
Mötet slöts kl 5 50 e m.

Claes E Kåberg

Dalkarlsberg som ofvan
Emanuel Eriksson

Ordförande

Bitr sekr

Protokoll fört vid avd 33 extra
möte Söndagen den 23 april 1911
§ 1.
Mötet öppnades kl 11.30 f. m. af ordf Kl Kåberg.
§ 2.
Ordföranden upplyste att han fått kännedom om att 1sta majdemonstrationen i Nora kommer
att bli en dag tidigare i år än vanligt nämligen den 30 april, och beslöts att avd skulle deltaga i
densamma.
§ 3.
Till ordningsmän utsågs Oskar Andersson och Oskar Walfrid Andersson.
§ 4.
Till standarbärare utsågs Gunnar Johansson Gustav Wind och Karl Andersson samt Gustav
Johansson som ersättare.
§ 5.
Beslöts att höra efter med hornmusiken här på platsen om de hvilja följa med och underhålla
med musik och om i så fall skänka dem fri resa.
§ 6.
Beslöts att höra efter om ej Jernvägsbolaget af sin godhet ville gå opp med ett extra tåg från
Wikersvik till Dalkarlsberg på söndags kväll.
§ 7.
Till att verkställa om detsamma tillika med att höra efter med musiken utsågs nämligen Klas
Kåberg och Emanuel Eriksson.
§ 8.
Mötet slöts kl 12 midagen.

Claes E Kåberg
Ordförande

Som ofvan
Emanuel Eriksson
Bitr Sek

Prottokåll hållit vid Ordinarie möte
med afdelning 33 Dalkarlsberg
söndagen den 13 maj
§1
Mötet öppnades kl 11. fm. af Ordförande Klas Kåberg.
§ 2.
Föregående mötes Prottokåll upplästes och godkändes.
§ 3.
Att inskicka listorna till Örebro Kuriren utsågs Klas Kåberg.
§ 4.
Afdelningen beslutade att anordna dans till Pingstaftonen att tillsätta en komite för detsamma
i komiten valdes Osk. Molin Joh Holmberg Osk Andersson Emanuell Eriksson
Karl Andersson inträde bestämdes till 10 öre
§ 5.
Ett förslag framkom att inköpa ett tält frågan Diskuterades med slopades af Avdelningen.
Mötet avslutades kl 12 ef
Claes E Kåberg

Oskar Molin
Sekreterare

Protokåll hållit vid Ordinarie möte med
Afdel: No 33 Dalkarlsberg Söndagen
den 11 juni 1911.
§ 1.
Mötet öppnades kl. 11 f.m. af Ordför Klas Kåberg.
§ 2.
Föregående mötes Protokåll upplästes och godkändes.
§ 3.
Ordförande uppläste ett bref från Nora Bergslags Arbetarekommun Styrelse, Styrelsen
uppmanade oss som fackförening att tillsätta en Valkomite för höstens Riksdagsmannaval
Afdelningen beslutade att tillsätta en komite i Komiten valdes Klas Kåberg Osk Molin Osk
Andersson Adolf Hallgren.
§ 4.
Frågan om att Afdelningen borde anordna Jökotta Diskuterades men bordlades till nästa möte
§ 5.
En fråga framkom huru vi böra jöra för att få Grufvarbetarne att ingå i Afdelningen frågan
Diskuterades och beslutades att skrifva till Grufvarbetareförbundet och försöka få hit Hansson
eller Lundberg att hålla föredrag.
§ 6.
Ett förslag framkom att vi borde skenska peningar till Dansbanan för repraskon men frågan
bordlades till nästa möte.
Mötet afslutade kl 12.31 ef. m.

Claes E Kåberg
Ordf

Osk. Molin
Sekreterare

Prottokåll hållit vid Ordinarie möte
med Afdelning 33 den 10/7 1911
§ 1.
Mötet öppnades kl 4 ef m af Ord. Klas Kåberg
§ 2.
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.
§ 3.
Ett bref upplästes från Lunberg i angående Afdelningen anhållan om att få föredrag af
Ombudsman Hansson. Hansson var ej Hemma men skall komma till Afdelningen så fort han
kommer hem.
§ 4.
Afdelningen beslutade att Tacera ut 50 öre på medlem och vicka i enlighet med
Landsorganisationens Sirkulär.
§ 5.
Afdelningen beslutade att sända ombud till Grufvarbetareförbundets Kongräs den 20-26
Augusti till ombud valdes Klas Kåberg.
§ 6.
En insamlingslista hade inkommit från ungdomsförbundet till för mån för röda bilen listan
lades till handlingarne.
§ 7.
Extra möte beslutade Afdelningen att hålla om bref inkommer att Hansson kommer ock håller
föredrag.
§ 8.
Mötet afslöts kl 5.30 ef. m.

Justeradt
Claes E Kåberg

Oscar Molin
Sekreterare

Prottokåll fört vid Af: 33 Extra
sammanträde den 2/8 1911
§. 1.
Mötet öppnades kl. 6. ef. m. af Ordförande Klas Kåberg
§ 2.
Ordförande redogjorde för Kongressens förhandlingar. bland annat beslutade Kongressen att
skall aftalet sägas opp få afdelningarne bestämma genom allmän omröstning. Afdelningen
beslutade att ej deltaga i omröstningen.
§ 3.
Diskusikon förekom angående utfraktningen i Grufvan men jordes intet beslut.
§ 4.
Ordförande bejärde att få framlemna en fråga till nästa möte så lydande Skall afdelningens
Medlemmar säga opp aftalet och utgå ur Grufvarbetarförbundet och Afdelningen läggas ner.
Afdelningen beslutade att behandla frågan till nästa möte.
§ 5.
Mötet afslutade kl 7.20 ef. m.

Uppläst och godkändt
Claes E Kåberg

Oscar Molin
Sekreterare

Prottokåll hållit vid Ordinarie möte
med af: 33 den 10 september 1911.
§ 1.
Mötet öppnades kl 5 ef. m. af Ord. K. Kåberg.
§ 2.
Föregående mötes prottokåll upplästes och godkändes.
§ 3.
Den bordlagda frågan behandlades (Skall afdelningen säga opp Aftalet och utgå ur
Grufvarbetareförbundet ock afdelningen läggas ner.) Afdelningen beslutade att ej göra något
till saken förän Hansson får vara här.
§ 4.
Den bordlagda frågan behandlades (Skall Afdelningen betala Weckokontingent ur föreningens
Kassa för medlemmarne) Afdel: beslutade efter en Stunds Diskussion att betala för alla sina
medlemmar tills vidare.
§ 5.
Ett bref upplästes af Ordförande angående att Ombudsmannen Hansson kommer till
Dalkarlsberg den 17 September.
§ 6.
Mötet afslutade kl 6.10 ef. m.

Uppläst o godkänt
Claes Kåberg
Ordf

Oscar Molin
Sekreterare

Prottokåll hållit vid Ordinarie möte
med Af: 33 den 11/11 1911
§. 1
Mötet öppnades kl. 4 30 ef. m. af Ord. K. Kåberg.
§2
Föregående mötes prottokåll upplästes och godkändes.
§. 3
Ett bref hade inkommit till Af: ock upplästes af Ord. från Folketshusföreningen i Karlstad om
bidrag till dess folkets hus frågan Diskuterades men brefvet lades till handlingarne.
§. 4
ett bref hade inkommit från Lantarbetareförbundet i Eskilstuna som Ordförande uppläste ock
var det med så kallade Tegelstenskort att insamla medel på till Lantarbetareagitation nästa
sommar brefvet bordlades tills vidare.
§. 5
Afdelningen beslutade att anordna gemensamt möte med Arbetarekommun nästa månad.
§. 6
En fråga framkom huru vi bör göra att få Grufvarbetarne att ingå i fackföreningen, frågan
Diskuterades ock beslutades att tillsätta en Kommite, som skulle försöka att Agitera bland
arbetskamrater att de ingår i fackföreningen i Kommiten valdes Gunnar Johansson Karl
Karlsson Edvin Berglund.
§. 7
Hallgren valdes att föreläsa nästa möte.
Mötet afslutade kl 5.30 ef

Uppläst o godkändt
Claes E Kåberg

Oscar Molin
Sekreterare

Prottokåll fört vid Afdelningens No 33
sammanträde den 9/12 1911.
§. 1
Mötet öppnades kl 5 ef. m. af Ord. K. Kåberg
§. 2.
Föregående mötes prottokåll upplästes och godkändes.
§. 3.
I Afdelningen ingingo följande personer Albert Karlsson Albert Molin Gust Nykvist Arvid
Nykvist
§. 4
Ett sirkulär upplästes af Ordförande från Förbundsstyrelsen angående ny rapportering
Afdelningen beslutade att ej ändra rapporteringen förän nästa år.
§. 5.
Mötet afslutade kl. 6 ef. m.

Uppläst o godkändt
Claes E Kåberg
Ordf.

Oscar Molin
Sekreterare

Protokoll fört vid avd 33 möte
den 13 jan 1912.
§§ 1.
Mötet öppnades kl 5.25 e. m. af ordf K Kåberg med uppläsning af dagordning för mötet
hvilken antogs af avdelningen.
§§ 2.
Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes
§§ 3.
Val af ombud till Tryckeriföreningen Nerikes tryckeri Örebro företogs och utsågs till
detsamma Adolf Hallgren.
§§ 4.
Enligt med dagordningen beslutades att avd skall afhålla basar till februari månad för
inbringande af medel till föreningens kassa å om möjligt att afbetala något på skulden till
förbundet, beslutades välja en kommite på 5 personer som skola verkställa med det samma
och blefvo följande valda Klas Kåberg Emanuel Eriksson Adolf Hallgren Albert Karlsson och
Arvid Nykvist.
§§ 5.
Inträde till basaren bestämdes till 15 öre.
§§ 6.
Uträde ur avd bejärdes och erhölls af Oskar Molin.
§§ 7.
En räkning från ordföranden framkom på papper och postporto på kr 1.75 hvilken af avd
godkändes.
§§ 8.
Beslutades att afhålla nästa årsmöte 1sta lördagen i februarimånad.
§§ 9.
Beslutades att basarkommiten skall höra sig för med goodtemplar lårsen om hyra för lokalen
och om vi får fortsätta med mötenas hållande i densamma.

§§ 10.
Förslag framkom att ordföranden skall ombesörja eldningen af lokalen under fortsättningen af
vintern, mot ersättning men beslöts bordlägga frågan till nästa möte.
§§ 11.
Mötet afslutades kl 6 e m

Uppläst o godkändt
Claes E Kåberg
Ordf

som ofvan
Emanuel Eriksson
Bitr sekreterare

Protokoll fört vid avd No 33 årsmöte
11te feb 1912.
§§ 1.
Mötet öppnades af ordf Klas Kåberg kl 1.15 e. m.
§§ 2.
Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes.
§§ 3.
Till inträde i avdelningen anmäldes Hugo Bergström och Arvid Berg hvars inträde beviljades
av avdelning.
§§ 4.
Föredrogs revissionsberättelsen för år 1911 och var utaf följande lydelse. Inkomster
Behållningen från 1910 Kr 200,21.
Ingångna medlemmar 8 stycken kr 24.00
Månadsafgifter kronor 292.95
Weckoafgifter kronor 34.00
Summa kronor
551.16
Utgifter. Månadsafgifter till Förbundet kr
Weckoafgifter till Förbundet
kr
En räkning för 25 st medlemsböcker
Bidrag till Folkets Hus Uttersberg
kr
Till ordföranden för papper och porton kr
Porton för insända månadskontingenter
Styrelsearvodet kronor
Kassabehållning till 1912.
Insatt på Postsparbanken
Kontant i Kassan Kr
Summa Kr

247.50
106.50
8.75
3.00
1.75
3.60
30.00
406.50
100.44.66
551.16

I byggnadskassan kontant 47.80
Avdelningen tillerkände tillika med revisorerna afgående styrelsen full ansvarsfrihet för det
gångna året.
§§ 5.
Styrelsearvode för 1912 bestämdes skulle vara som föregående år, nämligen 30 kronor.

§§ 6.
Företogs styrelseval och blefvo följande personer valda. Till ordförande Oskar Andersson
vise ordförande Klas Kåberg Till kassör Adolf Hallgren Till sekreterare Arvid Berg vise
sekreterare Emanuel Eriksson. Supleanter till styrelsen blefvo Oskar Blomkvist och Gunnar
Johansson. Revisorer blefvo Gustaf Nykvist, Gustaf Johansson samt Albert Molin supleanter
Johan Homberg och T. G. Lendström. Till uppbördsman Emanuel Eriksson.
§§ 7.
Beslutades att om basaren lyckas att vinsten skall tillfalla byggnadskassan.
§§ 8.
Beslutades att skänka Good Templarne en gratifikation på 10 kronor för mötenas hållande i
G. T lokal.
§§ 9.
Förslag framkom att avdelningen skulle skänka något bidrag till arbetarekomun till hjälp för
valagitation och beslöts efter en stunds diskussion att skänka dem 5 kronor, vilket skulle tagas
ur byggnadskassan.
§§ 10.
Till styrelse för byggnadskassan valdes avdelningsstyrelsen. Ock till Kassör valdes Adolf
Hallgren. Bestämdes att pengarna skulle plaseras på Sparbanken i Nora.
§§ 11.
En räkning framkom till avd för inköp af en krans på 8.80 räkningen godkändes.
§§ 12.
Mötet afslutades kl 230 e.m.

O W Andersson
Ordförande

Emanuel Eriksson
vise Sekreterare

Prottokoll fördt vid avd 33 möte
den 9/3 1912
P1
Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes.
P2
En Tablå öfver familjefästen som visade en balans på 3 kronor upplästes o godkändes.
P3
Revisjonsberättelse öfver Svenska Grufarbetarförbundets räkenskaper för 1911 upplästes af
Ordförande.
P4
Ordförande uppläste ett bref från Lundberg angående den afskedade kamraten.
P5
Ordförande föredrog ett Prottkolsutdrag öfver underhandlingar mäd Diriktören den 5/3 1912
ock diskuterades.
P6
Avdelningen beslöt att skrifva Till förbundet angående underhandlingar mäd Deriktören den
5/3 1912.
P7
Ordförande föredrog ett Cirkulär från Landsorganisasjonen rörande omorganisasjonsfrågan
vilket avdelningen beslöt lägga till handlingarna.
P8
Till intr i avdelningen anmäldes G. Dalin Erik Öberg och Emil Lindal vars intr beviljades av
Avdelningen
P9
Ett förslag av A Karlson att hålla en fäst Diskuterades men avslogs Tills vidare.
P 10

Ett förslag framlades att tillsätta en agitationskomite som skulle värva mädlemar Till
Avdelningen vilket Avdelningen godkände
P 11
Ock i komiten blefvo Karl Anderson Albert Karlson Edvin Berglund Gustaf Johanson ock
Gustav Nyqvist
P 12
Mötet slutade kl 6.15 em.

v. Ordförande
Klaes E Kåberg

Arvid Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt vid Avd 33
möte den 13/4 1912
P1
Mötet öppnades Kl 6 em av W Ordföranden K. Kåberg
P2
Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes
P3
Ett sirkulär upplästes från Grufarbetarförbundet angående Landsorganisasjonens Kongräss
vilket utan vidare lades till handlingarna.
P4
En bidragslista från Koprativa Föreningen Merkur Klackberg vilka begärde bidrag till sin
nedbrundna afär upplästes men lades till handlingarna.
P5
Avdelningen beslöt att deltaga i första Majs demonstrasjonen.
P6
Till Standarbärare utsågs G. Nyqvist E Öberg ock K Anderson. Ersättare Albert Karlson ock
Gunnar Kåberg.
P7
Mötet beslöt att hålla en askedsfäst för de båda kamraterna som skall resa till Amerca.
P8
Festkomite föreslogs o valdes ock de valda blevo Emanuel Erikson J Holmberg A Berj ock
vilka fingo handlingsfrihet att bestämma när fästen skulle bli.
P9
Avdelningen bestämde 25 öres intr på Fästen
P 10
Ock om en möjliga bristen som skulle bli på fästen skulle tagas ur Avdelningens kassa
P 11
Mötet slöts kl 7 em.
Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt vid Avd 33
möte den 12/5 1912
P1
Mötet öppnades kl 11.25 fm af Ordförande Oskar Anderson
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes ock godkändes
P3
En raport från festkomiten inlemnades på ett överskott af 3 kronor som af Avd godkändes ock
beslöts att överskottet skulle Tillfalla Avd kassa
P4
Ordförande föredrog Cirkulär No 40 från Svänska Gruvarbetarförbundet. Till svenska
Gruvarbetarförbundets avdelningar angående beslut fattades å förbundets ordinarie kongress i
Stockholm den 21 - 26 Augusti 1911
P5
Cirkulär 41 föredrogs angående xtra uttaxeringen i anledning af den igångsatta lockouten.
P6
Förslag om en friluftsfäst vilket bordlades
P7
Ett förslag att utse några som skulle samla bidrag till en Kärtunna Till Dansbanan vilken
bordlades.
P8
Mötet slöts kl 12 f.m.

Arvid Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt mäd Av 33
möte den 9/6 1912
P1
Mötet öppnades kl 11 fm af Ordförande O. Anderson
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes.
P3
Den bordlagda frågan om friluftsfäst upptogs ock behandlades, ock mötet beslöt att hava
Gökotta lördagen 29/6 Kl 8 em mäd 25 öres intr.
P4
Fästkomite vilken skulle bestå af 3 stycken företogs o valdes o de valda blevo K. Anderson
J. Holmberg o underteknad.
P5
Festkomiten fick i uppdrag att skaffa musik ock utse platsen för Gökottan.
P6
Ett förslag framlemnades att vi skulle hava någon Talare till Gökottan män slopades ock
bordlades.
P7
Avdelningen beslöt att Tillsätta en komite viken skulle upptaga inträdesafgiften vid
Dansbanan Midsommaraftonen o Midsommardagen
P8
Kommiten skulle bestå av 4 mädlemmar vilka föreslogs ock valdes ock de valda blevo
J. Holmberg A. Karlson G. Kåberg o undertecknad.
P9
Inträdesafgiften bestemdes Till 10 öre.
P 10

Den bordlagda frågan angående insamling Till Kärtunna Till Dansbanan upptogs Till
behandling män avslogs.
P 11
Ordförand föredrog serkulär 43 från Svänska Gruvarbetarförbundet angående val af ombud
Till Landsorganisasjonskonrasserna.
P 12
Mötet slöts Kl 12 fm

O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt Avd 33 möte
den 14 Juli 1912
P1
Mötet öppnades kl 11.15 fm af Ordförande O.W. Anderson
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes
P3
Den bordlagda frågan angående anskaffa en talare afslogs.
P4
En Tablå över Gökottan den 29/6 inlemnades af fästkomiten som af mötet godkändes. Ock
beslöt att överskottet skulle falla till Bygnadskassan.
P5
Cirkular 44 från Sv Grufarbetförbundet angående xtra uttaxering å 25 öre pr vecka för den
pågående bagarkonflikten upplästes af Ordförande mäd biföljande Cerkulär 178 från
Landssekretariatet.
P6
Ett förslag framlemnades att taga pengar ur Avdelningens kassa till utaxeringen upptogs till
behandling ock mötet beslöt att betala ur kassan d 4 första veckorna
P7
Cerkulär 45 angående uppsägning af Kolektivavtalet bordlades.
P8
Ett förslag framlades af K Kåberg att tillsätta en kommite bestående af 3 stycken som skulle
skaffa kvarter åt talaren till den 12 Augusti samt ombesörja afiseringen vilket förslag af mötet
godkändes
P9
I kommiten blevo K. Kåberg. E. Öberg samt undertecknad.
P 10

Tider för föredragets börgan bestämdes Till Kl 7.30 em.
P 11
Emanuel Eriksson begärde att blifva befriad från sin sjenst som Uppbördsman vilket af mötet
afslogs.
P 12
Mötet slöts kl 12 f.m.

Justeradt
A. Hallgren
Ordf.

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avd 33 möte
den 10/8 1912
P1
Mötet öppnades kl 6.30 af t.f. Ordföranden A. Hallgren.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes ock godkändes mäd ändring i p. 4 i föregående
prottokoll angående öfverskottet af Gökottan som var kr 8.31
P3
Den bordlagda frågan angående uppsägning af Kolektivaftalet upptogs Till behandling men
som mötet var så fåtaligt besökt beslöts att bordlägga frågan till ett xtra möte som skulle
hållas Söndagen den 18 Augusti kl 11 f.m.
P4
Cerkuläret angående ombudsvalet Till Landsorganisasjons Konggrassen lades till
handlingarna.
P5
Extra uttaxeringen beslöts att för 4 veckor betalas ur Avd. kassa.
P6
Ett förslag framlades af K. Andersson om ej Avd skulle hålla en friluftsbasar på Dansbanan
vilket bordlades till xtramötet.
P7
Mötet slöts kl 7 em

Justerat
O W Andersson

Arvid Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt vid Avdelning 33
Extra möte den 18/8 1912
P1
Mötet öppnades kl 11 f.m. af Ordförande Oskar Anderson.
P2
Den bordlagda frågan om röstning för uppsägning af Kolektivaftalet upptogs till behandling.
P3
Röstning för uppsägning af aftalet företogs.
P4
Ock rösterna utföllo så att 12 röstade för uppsägning ock ingen emot.
P5
Frågan angående friluftsbasar upptogs Till behandling ock avdelningen beslöt att hava basar.
P6
Avdelningen beslöt att tillsätta en komite bestående af 5 ledamöter som skulle utarbeta förslag
angående basaren ock inlemna till ordinarie mötet i September.
P7
Ock i komiten blevo valda Klas Kåberg Oskar Anderson Emanuel Erikson . Arvis Nyqvist
och undertecknad.
P8
Mötet slöts Kl 12 f.m

Justerat
O W Andersson

Arvid Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt mäd Avdelningens 33
möte den 15/9 1912
P1
Mötet öppnades kl 11 fm af ordförande Oskar Andersson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes
P3
Ordförande föredrog resultatet öfver röstningen af uppsägningen af Kolektivaftalet ock det
blev 173 för ock 64 mot uppsägning.
P4
Avdelningen beslöt att välja ett ombud Till Komföränsen i Falun den 22 den September ock
till ombud valdes Oskar Anderson ock Adolf Hallgren som ärsättare.
P5
Extra uttaxeringen beslöt att mädlemarna skulle betala af egna medel för 4 veckor.
P6
Basarkomiten inlemnade raport i vilken komiten afslog frågan om friluftsbasar vilket af mötet
godkändes ock Avdelningen beslöt att bordlägga basarfrågan Till extra mötet som skall hållas
29/9.
P7
Ordförande föredrog ett brev från Destriktstyrelsens Sekreterare Rob Nilson angående
agitasjon för Tillslutning Till föreningarna som lades till handlingarne.
P8
Undertecknad inlade ett förslag om att inköpa två Luftbössor. Som bordlades till extramötet.
P9
Mötet slöts kl 12 f.m.

Justerat
O W Andersson

A Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt mäd Avdelningen 33
extra möte den 29/9 1912
P1
Mötet öppnades kl 11 f.m. af ordförande O. Anderson.
P2
Ordförande föredrog förhandlingar från Konföränsen i Falun den 22/9 1912
P3
Basarfrågan upptogs till behandling ock A. Hallgren upplyste att vi skulle få lokal för basar.
P4
Avdelningen beslöt att tillsätta en kommite bestående af 5 personer som fick handlingsfrihet
att anordna Till basaren.
P5
Ock i komiten blevo A. Berg A. Nyqvist Em Erikson Erik Öberg ock K. Karlson
P6
Den bordlagda frågan om inköp af Luftbössor upptogs ock beslöts att inköpa 2 stycken.
P7
Att inköpa Luftbössorna utsågs A Hallgren.
P8
Uppbördsman föreslog att Avdelningen skulle inköpa Mädlemsböcker som af mötet
godkändes.
P9
Mötet slöts kl 12 fm

Justerat
O W Andersson

A Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt mäd Avdelningens
möte den 12/10 1912
P1
Mötet öppnades kl 5.15 em af Ordförande O. W. Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes ock godkändes.
P3
Cerkulär 154 fr Landsekritariatet Till Landsorganisasjonens mädlemmar angående
Bagarkonfliktens afslutad ock uttaxeringarna upphöra
P4
Cerkulär 48 fr Svenska Grufarbetarförbundet föredrogs som afhandlade det samma som
föregående upplästa cerkulär.
P5
Extra utaxeringen beslöts att mädlemmarna skulle betala af egna medel.
P6
Klas Kåberg föreslog att vi skulle börja ock uppsätta förslag till en prislista vilket bordlades.
P7
Ett förslag framlades att höja intädesafgifter från o mäd den 1 Januari 1913 till 5 kr för
mädlemmar som förut Tillhördt Avdelningen vilket förslag af Avdelningen godkändes.
P8
K. Kåberg föreslog att Avdelningen skulle köpa en half famn björkved vilket förslag af
Avdelningen godkände ock att köpa veden utsågs kasören.
P9
Mötet Slöts kl 6 em

Justerat

A Berg

O W Andersson

Sekreterare

Prottokoll fördt mäd Avd 33
extra möte den 3/11 1912
P1
Mötet öppnades kl 11 fm af Ordförande O. W. Anderson.
P2
Cerkulär Nr 49 från Sv. Grufvarbetarförbundet angående aftalsfrågan föredrogs af
Ordförande.
P3
Förslag till öfverenskommelse mellan Grufvarbetarförbundet o Järnbruksförbundet föredrogs
ock behandlades pungt för pungt vilket alla af mötet godkändes.
P4
Förslag till prislista upptogs Till behandling o mötet beslöt att det skulle blifva bergtonsbeting
om det skulle gå
P5
Mötet beslöt att Tillsätta en kommite som skulle sätta upp ett förslag Till en prislista.
P6
I kommiten blevo valda ur de serskilda betingen för Kamruns beting O. W. Anderson.
Djupgrufbetingen A. Hallgren W Larson. Flintgrufbetingen Gustaf Nilson. Herrgrufan G.
Dalin
för Utfraktare H. Öberg för Ortningen i No 4 O Blomqvist för Skrädare E. Öberg. Grufbygare
undertecknad.
P7
En räkning för Medlemsböcker å 3.50 inlemnades ock af mötet Godkändes.
P8
Ordnarie mötet beslöts att hållas den 17 November.
P9
Mötet slöts kl 1 em.

Justerat
O W Andersson

A. Berg
Sekreterare.

Prottokoll fördt mäd Avdelningen
33 möte den 16/11 1912
P1
Mötet öppnades kl 5 em af Ordförande O. W. Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes.
P3
Förslag till normerande Prislista inlemnades af kommiten som mäd några förändringar af
afdelningen godkändes.
P4
Att bestämma tiden när Prislistan skall lemnas fram till Förvaltningen bordlades.
P5
Till inträde i Avdelningen begärdes o beviljades G. Person. A. Hedqvist. K. Lindqvist. E.
Anderson.
P6
En räkning för en half famn björkved å kr 6.50 inlemnades ock godkändes
P7
En räkning från Stålbolaget för två Luftbössor å pilar i frackt kr 28.08 som godkändes.
P8
Tablå öfver Basaren den 10 o 11 Februari 1912 föredrogs och visade en behållning å kr
197.72 som af Avdelningen godkändes.
P9
Mötet avslöts kl 6 em.

Justerat
O W Andersson

A Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt mäd Avdl 33
möte den 12/1 1913
P1
Mötet öppnades kl 11 fm af Ordförande O. W. Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes ock godkändes med en ändring i p 8 angående
behållningen från Basaren den 10 - 11 Februari 1912 som visade en behållning af kr 197.72
i stället för 190.72 som i nämnda paragraf anfördes.
P3
Ordförande föredrog en Avskrift fr Jernbruksförbundet Till Svenska Grufarbetarförbundet
angående Kolektivaftalet ock mäd denna afskrift medföljde ett Meddelande fr Sv Grufarbetarförbundets förtroendeman Lundberg som föredrogs.
P4
Frågan om Prislistans inlemnande bordlades tills vidare.
P5
Ordförande föredrog en Bidragslista fr Avdl 3 Mossgrufvan angående insamling åt en
partikamrat som fick sin högra fot krossad genom olyckshändelse vid en grufva.
P6
En bidragslista fr Riddarhyttan angående insamling till ett Folketshus föredrogs men lades till
handlingarna.
P7
Tablå öfver Basaren den 9 - 10 November 1912 föredrogs ock visade en behållning af Kr
158.11 som af afdelningen godkändes.
P8
En räkning å 8 kr fr A Ek Nora för krans åt vår aflidne kamrat A Molin föredrogs o godkändes
P9

En Revisor föreslogs ock valdes i stället för en af de utflyttade ock den valde blef E. Öberg.

P 10
Klas Kåberg inlemnade ett förslag om tillsättande af en Byggnadsnämnd vilket Avdelningen
godkände ock beslöto att nämnden skulle bestå af 5 ledamöter vilka valdes ock de valda blevo
Erik Öberg A. Hallgren. Emanuel Erikson O.W. Anderson ock Oskar Blomqvist.
P 11
Ordförande underhållde mäd ett poem af W. Lindeberg
P 12
Mötet slöts kl 12.15 fm.

Justerat
Claes E Kåberg
v. Ordf

A. Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt mäd Avd 33
Årsmöte den 9/2 1913
P1
Mötet öppnades kl 10.50 fm af Wise Ordföranden Klas Kåberg
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes ock godkändes
P3
Cerkulär 52 angående det uppsagda aftalet ock redogörelse öfver hur många organiserade ock
oorganiserade arbetare afvtalet gäller föredrogs men lades utan vidare till handlingarna.
P4
Revisjonsberättelserna öfver Avdelningens ock Byggnadskassans räkenskaper föredrogs ock
enligt revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 1912 års räkenskaper o
förvaltning
P5
Wal af styrelse ock blevo följande personer valda O. W. Anderson Ordförande A. Hallgren
Kasör. O. Blomqvist vise Ordförande A. Berg Sekreterare. Em Erikson Biträdar sekreterare
Revisorer J. Holmberg K. Anderson E.M. Erikson. Revisorsupleanter blevo G. Johanson o
G. Dalin Styrelsesuplianter Klas Kåberg. E. Öberg. Till Uppbördsman valdes Em Erikson.
P6
Styrelsearvode bestemdes för 1913 ock det beslöts skulle vara som föregående år nämligen 30
kronor.
P7
Mötet slöts kl 12 f.m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt mäd Avdelningen
33 möte den 4/3 1913
P1
Mötet öppnades kl 11 fm af Ordförande O. W. Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes
P3
Grufvarbetarförbundets revisjonsberättelse föredrogs af ordförande.
P4
En räkning å kr 3.50 från Svänska Grufarbetarförbundet för 10 mädlemsböcker inlemnades å
godkändes.
P5
Ordförande föredrog ett brev från Förtroendeman Lundberg angående en begärelse af
Ordförande om hitsändande af flera xemplar af Tidningen Grufarbetaren.
P6
Wal af Styrelse för Byggnadskassan i vilken föreslogs o valdes Avdelningens Styrelse.
P7
Frågan om vi skulle kalla någon Talare Till sommaren diskuterades ock avdelningen beslöt att
kalla hit Lundberg till Maj månad och Ordförande åtog sig att skrifva till honom.
P8
Ett förslag framlades om vi skulle försöka att få hit Pastor Spak bordlades.
P9
Föreläsning af Ordförande ämne Wad vill det säga att vara fritänkare ock varför bör man vara
sådan.

P 10
Mötet avslöts kl 12 fm
Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare
Prottokoll fördt mäd Afdl 33
möte den 13/4 1913
P1

Mötet öppnades kl 11 fm af Ordförande O.W. Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes
P3
Den bordlagda frågan angående Pastor Spak diskuterades ock mötet beslöt att ej kalla hit
Pastor Spak.
P4
Ett Cerkulär upplästes angående Rödabilagitasjonen frö sommaren ock diskuterades men
bordlades tils vidare.
P5
Ordförande föredrog ett bref från Örebro Läns Socialdemokratiska Partidistrikt angående
Arbetarkomun vilket diskuterades ock beslöts att taga emot en talare.
P6
Frågan angående Förstamajdemonstrasjonen i Nora diskuterades ock beslöts att ej deltaga i
Demonstrasjonen.
P7
Mötet slöts kl 11.40 fm

Justerat
O W Andersson

Arvid Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt mäd Avdl 33
möte den 14/6 1913.
P1
Mötet öppnades kl 7 em af Ordförande O.W. Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes ock godkändes.
P3
Den bordlagda frågan angående Rödabilsagitasjonen slopades utan vidare.
P4
Avdelningen beslöt att skaffa hit en Talare ock Ordförande åtog sig att skrifva ock försöka att
få en sådan
P5
Gustaf Johansson föreslog att Avdl skal hafva en fäst när vi skulle få hit en Talare som af
Avdel godkändes.
P6
Avdelningen beslöt att nämnda fäst skulle blifva öppen för allmänheten mäd en afgift af 25
öre.
P7
Festkommiten föreslogs ock valdes ock de valda blevo J. Holmberg A. Nyqvist. K. Karlson.
Ock K. Anderson
P8
Festkomiten fick i uppdrag att skaffa Musik till fästen.
P9
Mötet slöts kl 8 e.m.

Justerat
O W Andersson

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fört vid avd 33
möte den 13 Juli 1913.
§§ 1.
Mötet öppnades kl 11 f.m. av ordförande O V Andersson
§§ 2.
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.
§§ 3.
Ordföranden som fick i uppdrag förra mötet att skaffa en talare till fästen, upplyste om att han
ingen talare lyckas få, så han visste ej hur han skulle bete sig. Kassören upplyste så om att en
Herr Magnusson från Örebro brukar resa omkring för att hålla föredrag, Hvarför beslutades att
tillskrifva honom.
§§ 4.
En förfrågan framkom från en medlem om ej avd borde vidtaga några åtjärder då arbetarna i
en del Beting tjänar så dåligt så di nästan kan få svälta. Beslutades efter någon diskussion att
vänta ännu någon månad i förhoppning på att det skall gå bättre för dem.
§§ 5.
Mötet avslutades kl 11.50 m.d.

Ordförande
A. Hallgren

som ofvan
Emanuel Eriksson
v. Sekreterare

Prottokoll fördt vid Avd 33
möte den 11/10 1913
P1
Mötet öppnades kl 7 em af Tillförordnande Ordförande A. Hallgren
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes.
P3
Ett bref fr Avd i Striberg angående en bidragslista till förmån för Folkets hus därstädes
upplästes men lades till handlingar.
P4
Ett Cerkulär fr Tryckeriföreningen Nerke till Arbetarorganisasjonerna i Örebro Län angående
andelsteckning i nämnda Tryckeriförening upplästes ock lades till handlingar.
P5
En ny Medlem Tedor Petterson hällsades af Avd välkommen.
P6
Erik Öberg framlade en fråga huru vi skulle göra för att få Medlemmarna att besöka mötena
som efter en stunds diskutjon beslöts att de mädlemmar som besöker mötena skulle Agitera
bland sina kamrater att besöka mötena.
P7
Mötet slöts kl 7.30 em

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt vid Avdl 33
möte den 9/11 1913
P1
Mötet öppnades kl 11 f.m. af Ordförande Oskar Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes.
P3
Ett bref till Avdl 33 från Wästerbottens södra Socialdemokratiska valkretsförening angående
bidrag till nämnda förening upplästes, män lades utan vidare Till handlingarna.
P4
Förslag af Emanuel Erikson om anordnande af en Basar bordlades till nästa möte.
P5
Afdelningen beviljade ett anslag af 10 kr till hyra för Lokalen.
P6
Erik Erikson framlade ett förslag om att Avdlningen skulle anordna en familjefäst vilket af
Avdel godkändes.
P7
Festkommite bestående af 5 personer företogs ock valdes ock de valda blevo Joh Holmberg.
Ar. Berg Em. Erikson Er. Erikson o Karl Anderson vilka Avdl beviljade handlingsfrihet
angående anordnande af fästen.
P8
Intr på fästen bestämdes af Avdl till 25 öre ock i händelse fästen ej skulle gå i hop resterande
medel skulle tagas ur Avdl kassa.
P9
Avdl beslöt att 10 Medlemsböcker skall hemtagas.
P 10
Som en af Avdl Luftbössor voro förstörda utsågs Er Erikson att försöka med få den reparerad.
P 11
Mötet slöts kl. 12 f.m.
Justerat

A Berg

O W Andersson
Ordförande

Sek

Prottokoll fördt vid Avd 33
möte den 14/12 1913
P1
Mötet öppnades kl 11 f.m. af Ordförande Oskar Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästs o godkändes.
P3
Den bordlagda frågan om Basar upptogs men bordlades tills vidare.
P4
Avdelningen beslöt att ej medlemmarna skulle arbeta Trejeda Jul.
P5
Mötet slöts kl 11.30 f.m.

Justeradt
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sek.

Prottokoll fördt vid Avd 33
möte den 11/1 1914
P1
Mötet öppnades kl 10.30 f. m. af Ordförande Oskar Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes.
P3
Cerkulär 54 fr Svenska Grufarbetarförbundet Till Avdl styrelserna angående
förbundskongressen i Stockholm den 24 Augusti upplästes af Ordförande.
P4
Cerkulär 53 fr Svänska Grufarbetarförbundet angående agitationslappar att utdela bland de
oorganiserade upplästes af Ordforande.
P5
En Tablå öfver Fästen den 6/1 1914 upplästes ock visade en behållning af kr 3.52 som af avdl
godkändes ock beslöt att nämda medel skulle falla till Byggnadskassan.
P6
Mötet slöts kl 11.33 f. m.

Justerat
O Blomkvist
v. Ordförande

Arvid Berg
Sek

Prottokoll fördt vid Avd 33 möte
den 8/2 1914
P1
Mötet öppnades kl 10.30 f. m. af Wise Ordförande O. Blomqvist.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes.
P3
Cerkulär 207 fr Landsekretariatet angående uttaxering för pågående arbetskonflikter ock
Cerkulär No 55 fr Sv Gruvarbetarförbundet angående detsamma som föregåend Cerkulär att
uttaxeringen skulle ingå i månadskontingenten med en förhöjning fr 1:10 Till 2:25 för
Februari
månad ock så vidare för de månader som uttaxeringen pågår föredrogs af Ordförande.
P4
Intr i Avdl begärdes af Filip Nyqvist ock af Yngve Strandberg som af Avdl beviljades.
P5
Avdl beslöt att den förhöjda inträdes afgiften af 5 kr för medlemmar som förut Tillhört
avdelningen skulle nedsättas till 3 kr.
P 8 /!/
Revisjonsberättelsen föredrogs ock visade en behållning i Avdelningens kassa af 185.11 ock i
Byggnadskassan 375.76 ock Styrelsen beviljades enligt revisorernas förslag ansvarsfrihet för
1913 års räkenskaper.
P9
Arvode till Styrelsen för 1914 beslöts skulle utgöra 30 kr.
P 10
Wal af Styrelse för 1914 ock i styrelsen blevo
O. W. Anderson. Ordförande

A. Hallgren Kassör
A. Berg Sekreterare
O. Blomqvist Wise Ordförande
E. Öberg Biträdande Sek.
Styrelsesuplianter blevo
Emanuel Erikson
Gunnar Johanson
Revisorer. Joh Holmberg
Karl Anderson ock Erik Erikson
Revisorsuplianter. Filip Nyqvist
Erik Karlson ock Helmer Anderson
Uppbördsman Emanuel Erikson
P 11
Mötet slöts kl 11.30 f.m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

A Berg
Sek

Prottokoll fördt vid Avdl 33
möte den 15/3 1914
P1
Mötet öppnades kl 11.30 f m af ordförande O. Anderson
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes
P3
Ett brev fr Lundberg föredrogs ock en räkning å 3.50 för 10 Mädlemsbocker som af Avdl
godkändes.
P4
Ett brev fr Partidistriktet i Örebro Län angående Wikers Arbetarkomun Till vikken
Partistyrelsen beslutat senda en Talare som skulle återuppliva kommuner upplästes af
Ordförande.
P5
Ett bref från Törnkvist i Nora upplästes angående agitasjonen i Wiker Till
Riksdagsmannavalet ock två medföljande Cerkulär från Partistyrelsen angående detsamma
föredrogs.
P6
Avdl beslöt att en valkommite bestående af 5 personer för Dalkarlsberg ock omnejd ock de
valda blevo Karl Anderson som Ordförande ock G. Johanson Erik Karlson Gust Karlson ock
Filip Nykvist.
P7
Ock för Skrikarhyttan med omnejd valdes Wiktor Larson som Ordförande ock Tedor
Petterson ock Joh Person.
P8

Avdl beslöt att skicka in en anmälan Till Diriktören om permisjon Till valdagen den 7 ock
Påskaftonen.
P9
Mötet slöts kl 12 f. m.
Justerat
O W Andersson
Ordförande

A. Berg
Sek
Prottokoll fördt vid Avdl 33
möte den 13/4 1914
P1

Mötet öppnades kl 10.30 f. m. af Ordförande O. Anderson
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes ock godkändes.
P3
Den bordlagda frågan angående basar upptogs Till behandling ock beslöts att hålla basar i Maj
månad.
P4
Ordförande åtog sig att höra efter med styrelsen för Godtemplar lokalen att få nämda lokal för
basar.
P5
Avdlningen beslöt att hålla extra möte sista Söndagen i Aprill angående Majdemonstrasjon.
P6
Wal af Basarkommite beslöts att välja på extramötet.
P7
Mötet slöts kl 11 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

A. Berg. Sek.

Prottokoll fordt vid Avdl 33
Extra möte 26-4,1914
P1
Mötet öppnades kl 10.30 af Ordförande O. W Anderson
P2
Basarfrågan upptogs Till behandling ock beslöts att Tillsätta en kommite på 5 personer ock i
kommiten blevo följande personer A. Berg. K. Anderson. Em. Erikson. Gust Karlson. Filip
Nykvist.
P3
Fyra extra personer Tillsattes som skulle jelpa kommiten ock dess 4 blevo Erik Karlson. Gust.
Nilson Helge Erikson Tedor Petterson.
P4
Standarbärare Tillsattes som skulle bara standaret på Demonstrasjonen och dessa blevo
O. Blomkvist. Tedor Petterson. Erik Karlson med Filip Nykvist som ersättare.
P5
En Bidragslista fr Blotberget angående insamling till de strejkande föredrogs ock Gustaf
Johanson fick i uppdrag att värkställa med insamlingen.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

A. Hallgren
Tf. Sek.

Prottokoll fördt vid Afd 33
möte den 12/7 1914
P1
Mötet öppnades kl 11 f.m. af Ordförande Oskar Anderson
P2
Föregånde mötes prottokoll upplästes och godkandes
P3
En räkning å kr 3.25 från Oskar Anderson ock en från A. Hallgren å 3 kr vilka af Avdl
godkändes.
P4
Tablå öfver Basaren den 9-10 Maj upplästes ock visade en behållning å kr 154.55 som af Avdl
godkändes
P5
Cerkulär No 57 från Sv. Gruvarbetarförbundet angående strejken vid Ickorrbotten ock en
förhöjning af månadskontingenten från kr 2.25 till 3.50 med början från ock med den 1 juli
föredrogs af Ordförande
P6
Avdl beslöt att medlemmarna skulle betala som förut 2.25 i Månadskontingent ock att taga det
resterande af Kassaöfverskottet till uttaxeringen så långt det räcker.
P7
Mötet slöts kl 12 f. m.

Justerat
O W Andersson

A. Berg
Sek.
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Ordförande

Prottokoll fördt vid Afd 33
möte den 9 Augusti 1914
P1
Mötet öppnades kl 10.45 f m af ordförande Oskar Andersson
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes och godkändes.
P3
Cirkulär no 58 från Sv Gruvarbetareförbundet angående strejken vi Ickorrebotten upplästes
P4
Val af ombud till Sv Gruvarbetareförbundes 13 de kongress i Stockholm den 24 - 29 augusti
1914
Till ombud valdes Oskar V Andersson.
Till ersättare Emanuel Eriksson
P5
Afdelningen beslöt att Karl Karlsson Erik Karlsson Helge Eriksson Erik Karlsson i anledning
af att dessa blividt mobiliserade skall erhålla fri månadskontingent för Juli månad
P6
Afdelningen beslöt att tillsätta en valkommite bestående af 5 personer för agitasjonen i Viker
till höstens Riksdagsmannaval och de valda blevo Henning Öberg Gunnar Johansson Viktor
Larsson Gustaf Karlsson Filip Nykvist
P7
Mötet slöts kl 11.40 f m

Justeradt

O V Andersson
Ordförande

Erik Öberg
Biträdande Sek

Prottokoll fördt på Avdl 33
möte den 13/9 1914
P1
Mötet öppnades kl 10 o 30 f. m. af ordförande Oskar Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes ock godkändes.
P3
Cerkulär No 60 fr Svenska Grufarbetarförbundet angående den föregående extra uttaxeringen
upplästes af Ordförande men utan vidare lades Till handlingarna.
P4
Mötet slöts kl 11 f. m.
Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sek

Prottokoll fördt på Avdl 33
möte den 15/10 1914
P1
Mötet öppnades kl 10 o 30 f. m. af Ordförande O. W. Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes.
P3
Cerkulär No 61 fr Svänska Grufarbetarförbundet angående den pågående uttaxerin skulle fr o
med den 1 Oktober upphöra.
P4
Mötet slöts kl 10 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sek

Prottokoll fördt på Avdl 33
möte den 10 - 1 1915
P1
Mötet öppnades kl 10 o 30 f.m. af Ordförande Oskar Anderson
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes ock godkändes.
P3
Avdl beslöt att ej inbetala någon Månadskontingent för December månad all den stund vi ej
hade mer än half arbetstid.
P4
Ett xemplar af ordningsreglerna för arbetarna upplästes ock Avdl beslöt att ej skrifva under på
den utlagda listan härhörande nämnda ordningsregler.
P5
Ett förslag inlemnades till Avdl. Att inlemna ett förslag Till Arbetarnas sjukkassa att ej
motaga några böter som tages från arbetarna, vilket förslag af Avdl godkändes ock till
förslagställare utsågs Osk. Anderson.
P6
Avdl beslöt att tillskrifva Törnkvist ock försöka få hit Fabian Månson att hålla ett föredrag
ock Avdl beslöt att betala de blifvande afgifterna
P7
De öfverblifvna pengarna fr Basaren beslöts skulle läggas Till Avdelningens kassa.
P8
Mötet slöts kl 11 o 30 f.m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sek

Prottokoll fördt vid Avdl 33
möte den 13 - 2 1915
P1
Mötet öppnades kl 10 o 30 af ordförande O Anderson
P2
Föregående möts prottokoll upplästes o godkändes.
P3
Ett brev fr Lundberg angående de av arbetsgivarna utsenda ordningsregler upplästes av
ordförande.
P4
Revisionsberättelsen öfver Avdl 33 räkenskaper föredrogs ock visade en behållning af kr
220.89 vilken av Avdl godkändes ock enlikt revisorernas förslag beviljades ansvarsfrihet åt
den avgående styrelsen för 1914 års rakenskaper.
P5
Byggnadskassans revisionsberättelse för år 1914 föredrogs ock visade en behållning av kr
402.25 ock enlikt revisorernas förslag beviljades ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen för
1914.
P6
Wal av styrelse ock i styrelsen blevo följande personer valda
Ordförande O.W. Anderson
Kasör Adolf Hallgren
ovriga ledamöter blevo
Erik Öberg vise Ordförande
Arvid Berg Sekreterare
Emanuel Erikson Bitr Sek
Styrelsesuplianter blevo
Oskar Blomkvist

Erik Karlson
Revisorer blevo följande
Johan Holmberg
Erik Joh Karlsson
Henning Person
Suplianter Helmer Anderson
ock Filip Nykvist

P7
Styrelsens arvode bestämdes till 30 kr.
P8
Inträde i Avdl begärdes ock beviljades åt Frits Lundkvist.
P9
Till Uppersman valdes Emanuel Eriksson.
P 10
Avdl beslöt att styrelsen skulle få besluta sjelva vilket de skulle föra Medlemsmatrikel eller ej
P 11
Mötet slöts kl 11 o 30 fm.

Justerat
O W Andersson
Ordförande.

A. Berg
Sek.

Prottokoll fordt vid Avdl 33
möte den 14 - 3 1915
P1
Mötet öppnades kl 10 o 30 f. m. av ordförande O. Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes.
P3
Ordförande upplyste att Gruvarbetarförbundets Kongräss skulle hållas i Maj
P4
Frågan om nya val av ombud till Kongrassen skulle företagas bordlades.
P5
Avdlningen beviljade ett anslag av 10 kr i hyra för Lokalen.
P6
Inträde avdl begärdes ock beviljades åt Oskar Båt.
P7
Mötet slöts kl 11 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt vid Avdl 33
möte den 11 - 4 1915
P1
Möte öppnades kl 10 - 3+ f. m av ordförande O. Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes
P3
Den bordlagda frågan om ombud till Kongrassen upptogs till behandling ock beslöts att de
ombud som voro valda skulle kvarstå.
P4
Revisisionsberattelse ofver Svenska Gruvarbetarförbundet upplästes av Ordförande ock visade
en behållning av Kr 37.763.12.
P5
Diskusjonsfråga om Avdl skulle deltaga i demonstrasjonen 1 Maj bordlades till xtra möte som
skulle hållas den 25 - 4
P6
Frågan om avdl skulle försöka få en talare i Sommar bordlades till xtra mötet.
P7
Mötet slöts kl 11 - 30 f. m.

Justerat
Erik Öberg
Vise Ordförande

A Berg
Sekret.

Prottokoll fördt vid Avdl 33
xtra möte den 25 - 4 1915
P1
Mötet öppnades kl 10 - 30 f.m. av Ordförande.
P2
Den bordlagda frågan om Avdl skulle deltaga i Demonstrasjon upptogs till behandling ock
Avdl beslöt att ej som förening deltaga.
P3
Frågan om Talare i sommar upptogs till behandling ock Avdl beslöt att hava en talare ock
Ordförande åtog sig att underhandla med någon.
P4
Ett förslag framlades av W Larson om att annonsera Avdl möten i Ö. K. Vilket av Avdl
godkändes ock beslöts att annonsera i varanan Onsdagstidning att mötena hålles 2 ndra
Söndagen i varje månad kl 10 o 30 f. m.
P5
Mötet slöts kl 11 - 30 f. m.

Justerat
Erik Öberg
vise Ordförande

A Berg
Sekret

Prottokoll fördt vid Avld 33
möte den 9 - 5. 1915
P1
Mötet öppnades kl 10 - 30 f.m. av vise Ordförande Erik Öberg.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes ock godkändes.
P3
Ett förslag av Karl Anderson framlades om att Avdlningen skulle köpa 2 nya Luftbössor vilket
förslag Avdlningen godkände ock beslöt att köpa 2 Bössor för ett pris av högst 50 Kronor för
båda.
P4
Erik Öberg och undertecknad fick i uppdrag att köpa nämda Luftbössor.
P5
Förslag om inköp av tält till en Skutbana upptogs till behandling men bordlades till nästa
möte.
P6
För inköp av Luftbössorna beslöts att penningar skulle lånas ur Avdl kassa ock betalas igen ur
Avdl kassa ock betalas igen av inkomsterna på Skutbanan.
P7
Ett förslag framlades om Avdlningen skulle skaffa Musik ock anordna med dans på
Dansbanan till Midsommar vilket förslag Avdlningen godkände.
P8

En kommite av 6 personer tillsattes som fick i uppdrag att värkställa anordningarna i
föregående paragraf ock i kommiten blevo Erik Öberg. A. Berg. Erik Karlson. Joh. Holmberg.
Yngve Strandberg och Gunnar Johansson ock tre Suplianter Emil Lindahl Oskar Båt ock Karl
Anderson.
P9
Kommiten fick i uppdrag att skaffa hem Läskedrycker.
P 10
Utträde ur Avdl begärdes ock beviljades Helmer Anderson.
P 11
Gustaf Johanson fick i uppdrag att sälja bort de gamla Luftbössorna.
P 12
Mötet slöts kl 12 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg

Prottokoll fört vid afvd. 33
möte den 13 - 6 1915
#1
Mötet öppnades kl 10 30 f m av Ordf O V Andersson.
#2
Föregående mötes protokoll upplästes ock godkändes så när som på kommiten för
Midsommarfesten, i stället för Skrivna Gustav Johansson skulle vara Gunnar Johansson.
#3
Beslöts att kommiten skulle få köpa väv till tält.
#4
En redogörelse om konggressen hölls av Ordf.
#5
Att kalla hit Hansson att hålla föredrag beslöts, i samband med gökotta framledes.
#6
Beslöts att Avdl. skulle protestera emot arbete på lördagseftermiddagarna.
#7
Mötet slöts kl 11.30 f.m.

Justerat
vise
Ordförande
Erik Öberg

Frits Lundkvist
t f sekreterare.

Prottokoll fördt vid Avdl 33
möte den 11 - 7 1915
P1
Mötet öppnades kl 11 f.m. av Wise Ordförande E. Öberg.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes.
P3
Redovisning öfver inkomster o utgifter på Dansbanan Midsommar upplästes och visade en
behållning med de sålda gevären å kr 22.22 vilket av Avdl godkändes ock beslöts att
överskottet skulle falla till Byggnadskassan.
P4
Frågan om föredrag av O. Hej upptogs till behandling o Gokotta men bordlades.
P5
En fråga om att kalla hit Ombudsman Hansson upptogs o beslöts att kalla honom så snart som
möjlikt hålet en Söndagseftermidag.
P6
Mötet slöts kl 12 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

A Berg
Sekret.

Prottokoll fördt vid Avdl 33
extra möte den 25 - 7 1915
P1
Mötet öppnades kl 5.30 e.m. av Ordförande O Anderson.
P2
Ett brev fr Lundberg angående Hansons besök hos oss upplästes av Ordförande.
P3
En fråga om utfrakten i Gruvan diskuterades ock beslöts att avakta vekan som kommer ock få
se hur det gestaltar sig ock sedan vidtaga åtgärder.
P4
Mötet slöts kl 6.30 e.m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

A Berg
Sekret.

Prottokoll fördt vid Avdl 33
extra möte den 1.8 1915
P1
Mötet öppnades kl 6 e.m. av Ordförande O. Anderson.
P2
Frågan om de trakaserier som varit begågna mot Arbetarna på platsen behandlades.
P3
Avdl beslöt att skriva till Förb. Om förhållandet samt att Ombudsman Hanson skulle kallas hit
för att vi med honom skulle komma överens om huru vi skulle få rättelse.
P4
Bernhard Berglund o Karl Anderson anmälde sig för intr i föreningen.
P5
Att justera prottokollet utsågs Yngve Strandberg o Gunnar Johanson.
P6
Mötet slöts kl 7.33 e.m.
Erik Öberg
Tillförordnad Sekret.
Justerat

Prottokoll fördt vid Avdl 33
extra möte den 8 - 8 1915
P1
Mötet öppnades kl 6.30 em av Ordförande O Anderson
P2
Inträde i Avdlningen begärdes o beviljades till K. E. Kåberg. Wilhelm Rosendal. Hilding
Rosendal. Axel Wind o Gustav Wind.
P3
Frågan om de Trakaserier som förekommit här på platsen behandlades.
P4
Ombudsman Hanson begärde ordet ock förklarade att med Trakaserierna här ej så mycket att
göra ensamt utan på samma gång göra en lönerörelse ock förut utarbeta en prislista tills efter
Nyåret ock försöka att få flera medlemmar ock sedan göra ett slag ock då på samma gång
ordna förhållandena.
P5
Mötet slöts kl 7.30 e.m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekret.

Prottokoll fordt vid Avdl 33
möte den 15 - 8 1915
P1
Mötet öppnades kl 10 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes och godkändes
P3
Den bordlagda frågan om föredrag av Oskar Hej upptogs till behandling ock Avdl. Beslöt att
låta frågan förfalla.
P4
Ett förslag av E Öberg om att Avdl skulle skaffa hit en annan Talare vilket förslag Avdl
godkände ock beslöt att försöka få hit Redaktör Åkerberg fr Örebro.
P5
Cerkulär No 62 fr Gruvarbetarförbundet upplästes om förhöjning av Månadskontingenten till
2 Kr för medlem från o med 1 Augusti ock pågår Till förbundstyrelsen blir i Tillfelle att
anorlunda meddela.
P6
Cerkulär 63 fr Gruvarbetarförbundet upplästes angående omröstning av Arbetslöshetskassan
vilket upptogs till behandling ock omröstningen företogs ock utföll med 27 Nej ock inga ja
röster.
P7
Till kontrolanter för omröstningen utsågs A. Hallgren E. Öberg.

P8
Intr i Avdl begardes o beviljades till Ernst Törnkvist K Fallkvist Albin Johanson Simon
Wiberg ock Wilhelm Anderson.
P9
Redovisning över inkomster på Skutbanan den 3 - 4 Juli å kr 15.15 inlemnades av
underteknad som av Avdl godkändes ock beslöt att de skulle läggas till Byggnadskassan.

P 10
En fråga om ett extra möte i månaden inlemnades ock beslöt att hålla ett vilket skulle av
Ordförande anonseras om vi skulle få någon Talare.
P 11
Avdl beslöt att tillsätta en kommite från de särskilda betingen som skulle försöka att redovisa
för försjensten för månaden ock vad många ton blivit uppfodrade pr vart beting och lemna till
en tiemana komite som skulle försöka att göra utdrag att gå efter till en blivande prislista ock i
kommiten blevo följande 3 valda Klas E Kåberg Erik Karlson ock undertecknad.
P 12
I kommiten fr de särskilda betingen blevo följande för Långgruf G. Nilson Flintgr No 3
Joh Holmberg Flintg 1 Bernhard Berglund Dj gruf 1 Hen Person Dj gruv 2 W. Larson
Dj 3 G. Wind. Afrika Emanuel Erikson Kamrum Gust Johanson. Hergruf Frits Lundkvist.
Utfraktare Simon Wiberg Erik Öberg o E. Joh Karlson. I No 4 K. Anderson E. Lindal
fr Skrädarna W Rosendal K Fallkvist. Motagarna O.W. Anderson Lastningen W. Anderson
ock denna kommit skulle inlemna sina raporter till Kommiten till den 8 i månaden.
P 13
Mötet slöts kl 12.30 f.m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fört vid avd nummer 33
möte den 12/9 15.
§ 1.
Mötet öppnades kl 10.30 f.m. av ordf O. V. Andersson.
§ 2.
Ordföranden föredrog en skrifelse från Örebro läns Socialdemokratiska Partidistrikt angående
Landsorganssions talare Herr C. E. Tholin som kommer till platsen söndagen den 21 Sept för
att hålla ett föredrag rörande ”Småfolket och dyrtiden”, och beslöts att ordf skulle tillskrifa
honom och hälsa honom välkommen hit nämnda dag.
§ 3.
Ett Cirkulär upplästes från Örebro Kurirens trykeri angående teckning av nya aktier i
tryckeriet, på grund av att tidningen har stora ekonomiska svårigheter att bestrida, hvarje aktie
gälde på 25 kr stycket men beslöt avd att ej anteckna sig för någon, utan istället skicka listan
blank tillbaks.
§ 4.
På grund av att Bernhard Berglund blifvit förflyttad från Flintgr 1. beslöts att K. Andersson
skulle lämna uppgift till kommiten på förtjänst och malm.
§ 5.
Till inträde i avd begärdes av K. Persson Ed. Andersson och Gust Norén och beviljades dem
av avdelningen.
§ 6.
Avd beslutades att månadskontingenten för sept månad skulle vara lika som förut.
§ 7.

Avslutning kl 11.40 f.m.

Justerat
Erik Öberg
visse Ordförande

Emanuel Eriksson
Bitr Sekreterare

Prottokoll fördt vid Avdel 33
möte den 10 - 10. 1915
P1
Mötet öppnade kl 10 o 30 f. m. av W: Ordförande Erik Öberg.
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes.
P3
En upplysning lemnades av Klas Kåberg att Cerkulär kommit om att den extra uttaxeringen
upphör fr o med den 1 Oktober.
P4
Inträde i Avdelningen begärdes ock beviljades åt Gustaf H Karlson ock Egnar Falkvist.
P5
Klas Kåberg framlade ett förslag om att hålla ett extra möte Söndagen 24 - 10 vilket av
Avdelningen godkändes och beslöts att agitera för att få nya medlemmar till mötet.
P6
Mötet slöts kl 11 - 30 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Prottokoll fordt vid Avdl 33
extra möte den 24 - 10, 1915
P1
Mötet oppnades kl 10 o 30 f. m. av Ordförande Osk Anderson.
P2
Cerkulär 66 fr S.W. Grufarbetarförbundet angående vilken ställning böra de organiserade
arbetarna intaga till en eventuell moblisering vid krigsutbrott men lades utan vidare till
handlingarna.
P3
Cerkulär 67 fr samma som föregående angående medföljande statestikblankätt att ifylla ock
insända till förbundsexpiditionen för varje månad.
P4
Föreslogs att den kommiten som var vald skulle ifylla blanketterna ock som Erik Karlsson är
mobliserad valdes Karl Öberg i stellet. Ock från de särskilda betingen utsågs Gustaf Karlson i
stellet för F. Lundkvist ock Erik Öberg för utfraktare.
P5
Ett förslag av underteknad att uppgifterna fr de särskilda betingen skulle inlemnas alldra
senast till det ordinarie mötet varge månad vilket godkändes.
P6
Inträde i Avdl begärdes ock beviljades åt Karl Öberg Ivar Karlson

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg. Sekreterare

Prottkoll fördt vid Avd 33
möte den 14 - 11. 1915
P1
Mötet öppnades kl 11 f.m. av Ordförande O. Anderson.
P2
Föregående mötes prottokoll uplästes o godkändes.
P3
Inträde begärdes o beviljades åt följande. Joh Gustafson. Karl Erikson. Karl Fredrik Karlson.
K. Wilhelm Rosendal. G. Lundkvist. Wiktor Karlson. Wiktor L. Karlson. Harald Karlson.
Hjalmar Lövgren. Erik Norén. P. Larson . Wiktor Norén. Karl Lindstöm. ock vidare anmäldes
till intr Julius Johanson.
P4
Förslag av Klas Kåberg att kommiten för de särskilda betingen skulle fylla i
Statestikblankätterna o lemna till andra kommiten att renskrivas vilket förslag av Avdl
godkändes.
P5
Ett förslag inlemnades om att Avdel skulle skriva till förvaltningen och begära Dyrtidstillägg
vilket förslag godkändes o beslöts att begära ett anslag av 10 prosent fr o med September.
P6
Styrelsen fick i uppdrag att skriva till forvaltningen.
P7
Avdl beslöt att det skulle utarbetas förslag till en ny prislista ock tillsatte en kommite av 5
personer som skulle utarbeta förslaget till nästa möte.

P8
I kommiten blevo följande valda Oskar Blomkvist. Em Erikson Erik Öberg. A. Hallgren.
K Fallkvist.
P9
Mötet slöts kl 12 o 30

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare
Prottokoll fördt å Avdl 33
Möte den 12 - 12. 1915
P1

Mötet öppnades kl 11 - 30 f.m. av Ordförande O. Anderson
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes ock godkändes.
P3
Intr begärdes o. beviljades åt följande K. Lövkvist. Iv Lindal. Gotf Brunström Sv Person
Sam. Ekdal. Gust Person. Hj. Brunström. K. Lindkvist Wilh Dalkvist. o Karl Wiktor Karlson.
P4
Ett Cerkulär föredrogs fr Landsorganisasjonen vilket utan vidare lade till handlingar
P5
Ett förslag fr Avtalskommiten. föredrogs ock diskuterades men bordlades till ett extra möte
som skulle hållas Söndagen den 19 December
P6
Emanuel Erikson föreslog att Avdl skulle utse någon som skall utskriva de nya
Medlemsbökerna.
P7
Att utskriva Medlemsböckerna utsågs Uppersman Em Erikson för en särskild betalning utom
det ordinarie årsarvode.
P8

Avdl beslöt att det skulle hemtagas 3 Flaskor Stempelbleck.
P9
Gun Johanson framlade ett förslag om att Avdl skulle hålla en Familjefäst vilket förslag
godkändes ock beslöts att tillsätta en festkommite bestående av 5 personer vilka blevo
följande Gunnar Johanson. Gust Lundkvist Gust Johanson Klas Kåberg o Em Erikson vilka
fingo handlingsfrihet att aransera fästen

P 10
Intr på fästen beslöts skulle bliva 25 o 15 öre ock om ej festen skulle gå ihop resterande medel
skulle tagas ur Avdelningens kassa.
P 11
Ett förslag framlade att Avdl skulle kalla hit Hanson vilket godkändes
P 12
Mötet slöts kl 1. e. m.

Justerat
Erik Öberg vis
Ordförande

A Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt å Avdl 33
Extra möte den 19 - 12 1915
P1
Mötet oppnades kl 11 f. m. av Ordförande O. Anderson.
P2
Förslaget till prislistan föredrogs o diskuterade o följande ändringar blevo att priset å ton berg
i Flintgruvan Herrgruvan å Långruvan höjdes å listan fr 50 till 60 öre. Kamrun o Djupgrufan
ändrades ortmeterpriset till 28 kr. Flintgr Herrgr o Långr till 30 kr pr meter.
Ett tillägg å utfraktare att den som sköter maskinenen skulle betalas utom akordspriset men
sedan läggas till akordet ock delas lika på utfraktarna, ock en ändring beslöts att göras å
lastningsbetalning som följande när avståndet å Sligen ligger 1½ meter fr oppningen å tunlen
skulle betalas skulle betalas 10 öre pr ton. ock vidare beslöts att det skulle betalas med 50
prosent för tiden kl 4 Lördagsaftnar till kl 5 Måndagsmornar. ock den punkten om 48 timmars
arbete i veckan beslots skulle slopas. Avlöningsdagen beslots skulle bliva en gång i Månaden.
P3
Ett förslag om att Wed och Bostadshyra skulle in i prislistan vilket förslag slopades.
P4
Mötet slots kl 12 o 30

Justerat
Erik Öberg vis
Ordförande

A Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt å Avdl 33
möte den 9 - 1. 1916
P1
Mötet öppnades av Vise Ordförande Erik Öberg
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes.
P3
Nya Medlemmar beviljades intr. Nämligen K Ivar Erikson K Lindell Gustav Modig Isedor
Zetterlund Emil Hallkvist
P4
En tablå öfver familjefästen den 6 - 1 1916 föredrogs ock visade en behållning å kr 2.50 vilka
beslöts skulle tillfalla Byggnadskassan.
P5
En bidragslista fr Nartorps gruvfält angående bidrag till ett Folkets hus på nämda plats
föredrogs ock beslöts att utan vidare skicka den tillbaka.
P6
Frågan om Avdl skulle fortsätta att annonsera sina möten i Ö. K. framledes till behandling
men Avdl beslöt att bordlägga den till nästa möte ock Tillskriva Ö.K. Expidisjon ock begära
räkning för det gångna året ock sedan besluta om anonsering skulle fortsätta.
P7
Frågan om Kontingentens förhöjning till förbundet enlikt de nya stadgarna fr 1.10 till 1.60 för
helt betalande medlemmar föredrogs ock Avdl beslöt att kontingenten skulle höjas enlikt
stadgarna till 1.75 för helt betalande o 90 öre för halft betalande medlemmar.

P8
Klas Kåberg framlade förslag om Prislistans renskrivningen ock skickas till Förbundet vilket
förslag bordlades till ett extra möte som skulle hållas Söndagen den 23 - 1.
P9
Ett förslag av Gustav Larson att det skulle inskrivas i prislistan att det skulle hållas 6 timmars
skift på Lördagarna upptogs till behandling men bordlades till extra mötet

P 10
Ett förslag av Em Eriksson att Avdl skulle hålla en Basar vilket förslag Avdl godkände ock
beslöt att tillsätta en kommite å tre personer som skulle underhandla med Styrelsen för
Gotemplarlokalen om att hyra den för nämda basar. ock i kommiten blevo Emanuel Erikson
Gunnar Johanson o Joh Holmberg valda.
P 11
Mötet slöts kl 12 o 45

Justerat
O W Andersson
Ordförande.

Arvid Berg
Sekreterare

Prottokoll fördt å Avdl 33
extra möte den 23 - 1 1916
P1
Mötet öppnades av Ordförande O. W. Anderson som sekreterare tjenstgorde undertecknad.
P2
Upptogs till behandling gustering av prislistan , priserna godkändes med undantag av priset
för tappning ur ficka fr 3.5 beslöts skulle vara 5 öre samt för tappning i tunnlen fr 4 till 6 öre
pr ton.
P3
Föreslogs att för lastning vid Wikersvik skall gälla samma priser som i Dalkarlsberg samt för
lossning pr vagn 4 öre.
P4
Beslöts att å dag före lön eller heljdag att arbete skall vara slut kl 3 e.m på så sätt att de 3 sista
skiften bli 6 tim var med början kl 9 på kvällen dagen förut.
P5
Beslöts att upphäva föregående mötes beslut angående utdelning av lekviden ock beslöts att
lekvid skulle utdelas 2 gånger i månaden.

Justerat
O W Andersson

Klas Kåberg
Tillf Sekreterare

Prottokoll fördt å Avdl 33
möte den 13 - 2 1916
P1
Mötet öppnades kl 10 f. m. av Ordförande O.W. Anderson
P2
Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes
P3
En räkning fr Uppbördsmannen å kr 2.50 för utskrivning å Nya medlemsböcker föredrogs o
godkändes.
P4
Ett Cerkulär angående en bidragslista fr Avdl 4 Svenska Gruvarbetarförbundet för bidrag till
Gruvarbetaren Lundkvist Hertiggruvan Malmberget som blev skadad genom en Dynamitexplosision föredrogs ock beslöt att tillsätta 2 personer som skulle samla bidrag på nämda
listor ock de valda blevo Gunnar Johanson G. Lundkvist.
P5
Förslaget till prislistan föredrogs ock hade följande lydelse
Tonbeting vid Malmbrytning
Djupgruvan o Kamrum
45 öre p ton
Flintgr Långgr o Herrgr
60 ” ” ”
Sträkmeter av ort i Malmbeting
Djupgr o Kamrun
28 kr p meter
Flintgr Långr o Herrgr
30 ” ” ”
Till dessa priser gälla också respektive Bergtonspriser.
För ort i Gråberg i Malmbeting 35 kr per meter
Tvärslag i Malmbeting över 2 meter betalas alla meter som för vanlig ort, med det pris som
gäller för de olika platser der der drivning av Tvärslag förekommer.

Reparasjon av bockort i Malmbeting betalas av Bolaget med gällande timpening.
Lastning o Utfrakt å No 4
18 öre pr ton berg
Lastning fr Sula
35 ” ” ” ”
Om vangsskutning överstiger 50 meter fr upplastningsplatsen till den plats der vagnarna
kunna tagas av Lokmotivet sätter Bolaget till en man som betalas med timpenning som är lika
hög som respektive akordstimpening visar.
Maskinkörningen betalas med gällande Timpenning dock att Maskinisten delar lika i akordet
Lastning ock utfrakt å 315
18
öre pr ton berg
Bergmotagning i laven fr 315
4 8/10 ” ” ” ”
Från No 4
6½
” ” ” ”
Skrädning
22 öre pr ton berg
Lastning av Sylta o Tersia från upplaget till Anrikningsverket 20 öre pr ton berg
För snöskottning samt då det är frusit i upplaget under vintern beslutar arbetet med gällande
timpenning.
Maskinborrning pr Meter
Rexmaskin No 50 av Attlas
I Gråberg Flintgr Herrgr och Långgr
Med handborrmaskin
Djupgr o Kamrun Rexmaskin
Med Handmaskin

50 öre pr meter
75 ” ” ”
45 ” ” ”
60 ” ” ”

Wid avmätning av ort skall måttbandet dragas i mitten av orten
Allt verke o matrial skall medfraktas till den nevå der arbetet utföres
Dropptekningar uppsättes i våta arbetsplatser.
Dynamit tillhandahålles till ett pris av 1.80 pr kilo
Malmlastning vid Dalkarlsberg
Lastning fr Kaj
16 öre pr ton
Tappning fr Ficka
5 ” ” ”
Tappning i Tunnlen 1½ meter från öppningen
10 ” ” ”
Malmlastning vid Wikersvik
Lastning fr Kaj
16 öre pr ton
”
fr Ficka
5 ” ” ”
Lossning fr vangn i Ficka
4 ” ” ”
För snöskottning samt då det är frusit i upplaget betalas arbetet med gällande timpenning.
Anrikningsvärket
Betalas alla över 18 år
Krossare o Utfraktare
50 öre pr timma
Wid lättare arbete
40 ” ” ”
Alla under 18 år
30 ” ” ”
Ock arbetstiden inskränker sig till 8 tim pr dygn.
Ordinarie timpenning
Wid alt arbete mot timlön skola följande belopp gälla för nedannämda slag av vana på sitt
område dugliga arbetare nämligen, Gruvarbetare vid

arbete under jord
arbete ovan jord

46 öre pr timma
42 ” ” ”

Gruvbyggare
Under jord
arbete ovan jord

53 öre pr timma
49 ” ” ”

Spelstyrare
50 öre pr timma
Ock att 8 timmars arbetsdag införes för nämda grupp.
Ortdrivning
Garanteras
4.50 pr skift
Stigort o Sänkningar
5.00 ” ”
Arbetstider
Räknas från det arbetaren infunnit sig på sin arbetsplats till dess han slutar arbetet derstädes
dock att tiden för upp ock nedfart inberäknas i den ordinarie arbetstiden.
Ock att alt arbete skall vara avslutat kl 3 Lördags o Heljdagsaftnar. ock att sista skiftet i
veckan inskränkes till 6 timmar
Alt arbete som utföres mellan kl 3 Lördagsafton ock kl 5 Måndagsmårron betalas med 50 %
förhöjning på faststält arbetspris.
Wid av arbetsgigaren påbjudit övertidsarbete betalas utöver det fastställda akordsbeloppet ett
övertidstillägg beräknat till 50 % av ordinarie timmpeningen.
För Midsommardagen samt för Påsk Pingst ock Juldagen med tillhörande annandagar betalas
då arbetet är igång 100 % tillägg. Övertidsarbete får ej användas i sådan utsräkning att
Arbetarna överanstränges.
Då på grund av maskinskada rubbning i kraftledning (Åska snöstorm) vagnsbrist eller annan
orsak avbrott i arbetet äger rum under längre tid än en halv timma må då annat arbete icke
anvisats, men tillsägelse meddelat arbetaren att avvakta hindrets upphörande ersättning för
sådan väntetid utgå efter beräknad av den ordinarie timmpeningen.
Tillkännagives vid skiftets början att arbetet inställes utbetalas likväl lön för en timma.
Alla arbetare erhålla vid sjukdom ock olyksfall fri läkarevård medesin o Lasarättsvård, ock
deras hemmavarande familjemedlemmar erhålla vid sjukdom ock olyksfall fri läkarevård.
Wid olyksfall i arbete ansvarar Arbetsgivaren utöver vad gällande lag föreskriver för
utbetalande av ersättning till den skadade av två (2) kr pr dag, jemnväl fr o med den fjerde till
ock med den sextionde dagen av den tid som den skadade är oförmögen till arbete i alla de fall
då Arbetsgivaren försäkrar sina arbetare åtager sig Arbetsgivaren jemnväl der arbetaren så
önskar att på dess egen bekostnad ombesörja försäkring av arbetaren mot olyksfall utom
arbetet.
Har olyksfall medfördt minskning av arbetsförmåga skall der arbetsgivaren eller arbetaren så
fodrar utlåtande inhemtas från Riksförsäkringsanstalten över i vad mån kroppskadan
åstadkommit för framtiden bestående förlust eller minskning av arbetsförmåga.
Arbetare som av en heller anan orsak önskar erhålla permisjon från arbetet äger rätt att få
sådan beviljad, ock har han att vända sig till sin närmaste förman en dag förut.

Från befälets sida skall arbetaren röna ett humant bemötande.
Arbetsgivaren är skyldig att mot sjelvkostnadspris tillhandahålla tidsenlig o tillräklig redskap
vid alla arbeten, ävensom att vid arbete under jord mot sjelvkostnadspris med 50 % rabatt
hålla arbetaren med det kvantum belysningsämne som erfodras eller lemna motsvarande
belopp i peningar.
Ordinarie likvid utbetalas två gånger i varje månad avlöningen skall åtföljas av en nota över
förtjensten; även upptagande avdrag i en eller annan form.
Wid antagande eller avskedande av Arbetare skall företräde till arbete givas åt den som tillhör
den Fackförening med vilken avtalet ingåtts.
P6
Nya medlemmar begärde o beviljdes inträde nämligen Karl Anderson Elis Liljestrand o
Martin Broman.
P7
Revisionsberättelse föredrogs och visade en behållning i Avdl kassa av kr 302.21 i
Byggnadskassan kr 473.30 ock styrelsen beviljades enlikt Revisorernas förslag ansvarsfrihet
för det gagna året
P8
Wal av Styrelse för 1916 i styrelsen blevo O.W. Anderson Ordförande Gunnar Johanson
Kasör. Erik Öberg Wise Ordförande. A Berg Sekret. Styrelsesuplianter O. Blomkvist o Karl
Anderson.
Revisorer Em Eriksson Karl Fallkvist o G Lundkvist Revisorsuplianter Ernst Törnkvist o
Karl Fredrik Karlson.
P9
Styrelsearvode beslöts skulle bliva 40 kr för år 1916
P 10
Till Uppersman för 1916 valdes Em Eriksson
P 11
Förslag av Klas Kåberg att referera årsmötet i O. Kuriren vilket förslag Avdl godkände ock
förslagsställaren fick i uppdrag att senda in det Ö.K.
P 12
Mötet slöts kl 12 f.m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekret

Prottokoll fördt å Avdl 33
möte den 12 - 3 1916
P1
Mötet öppnades kl 11 f.m. av Ordförande O. W. Anderson
P2
Föregående mötes prottokoll upplästes o godkändes.
P3
En räkning från Örebro Kuriren å kr 5 föredrogs och godkändes.
P4
Avdl beslöt att anonseringen om Avdl möten skulle fortsätta i Örebro Kuriren.
P5
Avdl beslöt att tillsätta en kommite bestående av 8 personer som skulle agitera för
Landstingsmannavalet.
P6
Ett yrkande av Emanuel Erikson att hyran för Avdelningens Luftgevär till Logen Bergfast var
för låg, beslutade Avdl att sätta ett bestämt pris i hyra för nämda gevär ock priset blev kr 3.50
för två dagar, ock Ordförande fick i hyra ut gevären.
P7
Avdl beslöt att betala 10 kr i hyra för lokalen till I.O.G.T. Byggnadsförening
P8
Mötet slöts kl 11.40 f.m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll vid Avdelningen No 33
ordn möte Söndagen d 9 Aprill 1916
§. 1
Mötet öppnades kl9.30 av Ordf. O.W. Andersson
§. 2
Protokollet från föregående möte godkändes.
§. 3
Sirkulär no 68 från Gruvindustriarb förbundet angående förhållandena vid Blötbergets
Gruvfält föredrogs.
§. 4
Meddelande från Förbundet om beslutadt Kamratmöte vid Striberg i Påsk upplästes, och
gjordes ett uttalande att avdelningens medl. Så mangrant som möjligt skulle deltaga.
§. 5
Dagens mest aktuella fråga nemligen inlemnandet av prislistan till Förvaltningen upptogs till
behandling Avdelningen beslöt att omedelbart inlemna prislistan och begära underhandling av
densamma senast till den 25 Aprill detta år.
§. 6
Till underhandlingskomité valdes O.W. Andersson Wiktor Larsson och Gunnar Johansson.
§. 7
I dagtraktamente beslöt avdelningen att betala 5 kr och i händelse att underhandlingen blir på
annan plats även reseersättning.
§. 8

Till inträde i avdelningen anmäldes följande personer, Gustav Emanuel Persson. Anders
Gustav Andersson, Gustav Leonard Andersson, Oskar Ragnar Karlsson, Gust Sanfrid
Karlsson
Karl Oskar Gustavsson, och Gustav Larsson.
§. 9
Mötet avslutades kl 10.30 f.m.

O W Andersson
Ordförande

Claes E Kåberg
v. Sekreterare
Protokoll fördt å Avdl 33
extra möte den 21 - 4 1916
§1

Mötet öppnades kl 10 - 30 f m av Ordförande O. Anderson
§2
Cerkulär No 69 fr Sv Gruvarbetarförbundet angående röstning för en ny paragraf i
Gr förbundets stadgar angående förbundets taktik gent emot andra organisationers
stridsmetoder.
§3
Intr i Avdl begärdes o beviljades till Albert Nykvist
§4
Röstning för i § 2 nämda § företogs ock till Kontrolanter utsågs K. E. Kåberg o Gust Karlson
ock röstningen utföll med 48 ja för § ock 1 Nej.
§5
Ordförande föredrog ett brev fr Lundberg ock ett fr Gr förvaltningen angående vår Prislista
§6
Fullmakt utfärdades till underhandlingskommiten
§7
Ett förslag framlades om att de som ej voro inskrivna i Avdl före inan strejk blivit förklarad
skulle ej få intr i Avdl sedan vilket av Avdl godkändes.
§8

Frågan om Majdemonstrasjon föredrogs ock Avdl beslöt att ej deltaga i demontrasjon som
förening.
§9
Mötet slöts kl 11 - 30 f. m.

Justerat
O W Anderson
Ordförande

A Berg
Sekreterare

Protokoll fördt å Avdl 33
extra möte den 7 - 5 1916
§1
Mötet öppnades kl 10 - 30 f. m. av Ordförande O. Anderson.
§2
Ordförande föredrog ett protokollsutdrag fr Arbetsgivarföreningen som upplyste ett de ej ville
gå med på någon underhandling.
§3
Avdl diskuterade frågan angående en ny påstötning till förvaltningen om underhandling ock
förslag framlades.
§4
Ett förslag fr Styrelsen att underhandlingen skulle börja den 25 ock slutbehandlade till den 31
Maj i annat fall lägga ned arbetet den 2 Juni vilket förslag Avdl avslog.
§5
Ett förslag av K Öberg att underhandl skulle börja den 22 avslogs
§6
Ett förslag av G Johanson att underhandl skulle vara slutförda den 20 eljest lägger arbetet ned
den 22 Maj den vilket förslag Avdl godkände.
§7
Röstning enl Förbundsstadgarna om arbetsnedläggelse företogs till kontrolanter utsågs G.
Johanson o K. Öberg ock röstningen utföll med 48 röster för ock 1 röst emot arbetsnedläggelse.

§8
Ett ultimatum till förvaltningen utfärdades ock hade följande lydelse. Med anledning av eder
skrivelse av den 4 dennes samt protokollsutdrag över sammtr i Stockholm med
Förtroenderådet ock då fattade beslut. Får Avdl 33 upplysa att vår begäran om löneavtal är
Avdl s eget initiativ ock har ej tillkommit på något som helst tryck fr andra håll. Ock enlikt
§ 3 s lydelse att Förvaltningen ej vill ingå på någon förhandling om ny prislista, kan vi ej nöja
oss med, utan får vi anhålla om omedelbar förhandling ock slutförd den 21 d.s. i annat fall se
vi oss nödsakade att nedlägga arbetet den 22 samma månad.

§9
Ultimatumet god kändes av Avdl.
§ 10
En räkning å kr 22.75 för Medlemsböcker upplästes o godkändes.
§ 11
En fråga om hur lång tid prislistan skulle vara gällande ock utlöpningstiden för densamma
diskuterades.
§ 12
Avdl beslöt att prislistan skulle gälla för ett år i taget med utlöpningstid den 1 Maj o
uppsägning den 1 Februari.
§ 13
Mötet slöts kl 12 midag

Justerat
O W Andersson
Ordförande

A Berg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdl 33
den 14 Maj 1916

§1
Mötet öppnades kl 10 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Andersson
§2
Protokoll över Avdl ordin möte den 9 Aprill samt extra mötena den 21 - 4 samt den 7 - 5
föredrogs o godkändes
§3
Ett medelande fr Förtroendeman Lundberg med anledning av Förbundstyrelsens beslut
föredrogs av Ordf.
§4
Medelande av uppbördsmannen att sedan förra ordn mötet har 14 nya medlemmar sökt inträde
som Avdl godkände ock de voro Per Dalin, Gustaf Strandberg. Bertil Ekdal. Pontus Person.
Johan Broman. Evert Lundkvist. Karl Holmberg. Albert Nykvist. Bernhard Wiberg. John
Molin. Arvid Anderson. Ivar Olson. Per Lundén Samuel Olson.
§5
På förfrågan av John Holmberg hur han vid eventuel strejk bör förhålla sig med anledning av
extra pumpvaktare ock mötet gorde det uttalandet att Holmberg ej böra köra pumparna utan de
får anmoda någon annan person till det.
§6
Ordförande upplyste att i händelse att ej någon underhandling kommer till stånd under veckan
kommer ett extra möte att sammankallas på Söndag kl. 6. er. m.
§7

Mötet avslutades kl 11 o 30 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fördt å Avdl 33
extra möte den 25 - 5 1916
§1
Mötet öppnades kl 6 e m av Ordförande O. W. Anderson.
§2
Ett förslag att Avdlningen skulle utse ett förtroenderåd bestående av en man från varje
arbetsgrupp som skulle sammanträda ock höra underhandlingskomitens raport från
underhandlingen den 22 vilket förslag Avdl godkände ock beslöt att sammanträda kl 8 den 22.
e. m.
§3
Derefter överlemnades ordet till Gruvarbetarförbundets Ombudsman Hanson.
§4
Hanson föreslog att Avdl skulle diskutera det gamla Kolektivavtalets stadgar de § som vi voro
mest lidande av ock Ordförande föredrog Avtalet
§5
inträde i Avdl begärdes o beviljades Ragnar Lindkvist och Alfred Anderson.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Alfred Berg
Sek

Protokoll fördt å Avdl 33
extra möte den 22 - 5 1916
§1
Mötet öppnades kl 9 - 30 e. m. av Ordförande
§2
Ordförande föredrog resultatet från undershandlingarna vilket visade att det var omöjlikt att
komma till något resultat.
§3
Ombudsman Hanson begärde ordet för vidare redogörelse ock upplyste om att det ej går att
komma till någon fördelaktig uppgörelse utan en strejk som skulle bliva svår.
§4
Avdl beslöt att ej antaga Arbetsgivarnas förslag utan beslöt att börja strejka den 22 på e. m.
§5
Det från föregående mötets fattade beslut angående extra pumpvaktaren upptogs till
behandling ock Avdl beslöt att kullkasta det beslutet att ej Holmberg skulle pumpa om han
bliva kallad, ock Hanson upplyste att om vi skulle neka Holmberg att pumpa då skulle han
bliva satt som ett offer för Arbetsgivarenyker, varför Avdl beslot enhällikt att Holmberg skulle
sköta pumparna i händelse han bliver kallad.
§6
Ett anförande framlades av Ordförande att Avdl skulle jelpa Kasören ock de blevo Erik Öberg
Klas E. Kåberg och Oskar Blomkvist.
§7
Avdl beslöt att strejkbidrag skulle utfalla för två veckor i taget.

§8
Mötet slöts kl 11 e. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fört vid avd 33
möte den 11 - 6 1916.
§ 1.
På grund av att både ord ock vise ordförande voro frånvarande, utsågs Klas Kåberg till
ordförande för mötet, samt Emanuel Eriksson att föra dagens protokoll.
§ 2.
Ordföranden föredrog ett Cirkulär No 72 från förbundet angående förhöjd månadskontingent
samt inkallande av ett ombud till en extra Förbundskonferens som skall hållas med anledning
av lönerörelser och konflikter.
§ 3.
Till ombud till konferensen valdes O. W. Andersson ock till ersättare Klas Kåberg.
§ 4.
En förfrågan framkom från Gust Persson om avdelningsmedlem ej äger rätt att förtjäna något
extra om de så kunna för att få behålla sitt understöd från förbundet. Frågan diskuterades och
beslutades att medlem äger rätt att arbeta ett par dagar på annat håll om de så vilja och ändå få
sitt rätta understöd.
§ 5.
På grund av avflyttning från orten begärdes utträde ur avd av Filip Nykvist och Emil Hallkvist
vilket beviljades desamma.
§ 6.
Bestämdes att hålla extra möte nästa lördag den 17 Juni kl 6 e. m. för att diskutera frågan om
den förhöjda månadskontingenten
§ 7.

Förslag framkom att anordna en fästtillställning vid dansbanan till midsommar förslaget
antogs av avd och beslöts att sälja Saft med bröd de båda första kvällarna, och fingo 5 följande
i uppdrag att ombesörja detsamma nämligen J. Holmberg J. Strandberg. J. Molin E. Törnkvist
S. Olsson.
§ 8.
Inträdet till dansbanan bestämdes till 15 öre och att samlingen blir kl 8.30 e. m.

§ 9.
Mötet avslutades kl 7.5 e. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Em Eriksson
T. F. Sekreterare

Protokoll fördt å Avdl 33
ordinarie möte den 17 - 6 1916
§1
Mötet öppnades kl. 6 e. m av Ordförande O. W. Anderson
§2
Protokoll från föregående möten upplästes och godkändes
§3
Den bordlagda frågan från förra ordinarie mötet angående månadskontingentens förhöjning
upptogs till behandling
§4
Avdl beslöt att höja kontingenten för medlemmarna till 2.50 för helt o 1.25 för halft betalande
medlemmar för Juni månad ock att det resterande skulle tagas ur avdl kassa.
§5
Ett förslag av Klas E Kåberg att månadskontingenten skulle utbetalas två gånger i månaden
med hälften vardera gången bordlades
§6
Cerkulär No 73 fr Sv Gruvindustriarbetareförbun tillägg till cerkulär nr 69 angående
förbundets taktik gent emot andra organisasjoners stridsmetoder föredrogs av Ordförande.
§7
Ett förslag om att upphäva föregående mötes beslut angående servering av saft vid Dansbanan
midsommar ock i stället tillhandahålla kaffe vilket Avdl god kände.
§8

Mötet slöts kl 7 em

Justerat
O W Andersson
Ordförande

A Berg
Sek

Protokoll fördt vid Avdl 33
extra möte den 5 - 7 1916
§1
Mötet öppnades kl 7.30 e m av Ordförande O. W. Anderson.
§2
Till sekreterare för mötet utsågs Em Eriksson.
§3
O. W. Anderson redogorde över konföränsen i Stockholm den 1 - 2 Juli vilket berörde
Kolektivavtalet inom Gruvindustrin ock föredrogs för Avdl förslaget till detsamma.
§4
Förlag framlades att tillsätta en kommite på 4 personer som få granska vår prislista ock
gemföra med Kolektivavtalet ock framkomma med förslag till andringar till densamma till
nästa ordinarie möte ock blevo följande personer valda O Blomkvist. K Fallkvist. Erik Öberg.
Em Erikson.
§5
En tablå från Kommiten vi Dansbanan midsommar 1916 föredrogs ock visade en behållning å
kr 112 som godkändes Samt en över kolekten vid Pastor Spaks föredrag den 10 Juni med en
behållning å kr 4.70 som även godkändes ock beslöts att nämda medel skulle användas till
kontingenter.
§6
Bestemdes att hålla nästa ordinarie möte den 8 - 7 kl 4 e. m.
§7
Mötet avslutades kl 8.50 e. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Em Eriksson
T. F. Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdl 33
möte den 8 - 7 . 1916
§1
Mötet öppnades kl 4 e. m. av Ordförande O. W. Anderson.
§2
Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes
§3
Den bordlagda frågan från förra ordinarie mötet om inbetalning av kontingenten skall bliva
två gånger i månaden upptogs till behandling. Ock Avdl beslöt godkänna förslaget.
§4
Kontingenten beslöts skulle bliva som förra månaden 2.50 pr medlem.
§5
Några ändringar i prislistan föredrogs av Ordförande vilka av Avdl godkändes.
§6
Mötet slöts kl 5. e. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdl 33
möte den 13 - 8 1916
§1
Mötet öppnades kl 10 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson.
§2
Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes.
§3
Frågan om Kontingentens storlek för följande månad upptogs till behandling ock beslöts
skulle bliva som förut.
§4
Förslag om val av nytt strejkutskott av den orsaken att de förut valda voro borta på arbete ock
de valda blevo Em Erikson Gustaf Lundkvist ock Karl Anderson.
§5
Ett förslag framlades om väljandet av 2 ersättare i underhandlingskommiten vilket förslag
godkändes ock de valda blev Karl Fallkvist Axel Törnkvist.
§6
Emanuel Erikson uppläste en redogörelse över sammanträdet med Disponent Malm den 11 - 8
vid Dalkarlsberg.
§7
Förslag av Em Erikson att Avdl skulle insksika ett ultimatum till Förvaltningen att avskeda
Gruffogden Petterson vilket förslag efter en stunds diskusjon bordlades till ett extra möte som
Styrelsen fick i uppdrag att annonsera när det skulle bliva av behof påkallat.

§8
Besökande medlemmar från Striberg hälsades av Avdl välkomna ock en av de besökande
lemnad en redogörelse över ställningen på nämda plats.
§9
Mötet slöts kl 12 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare
Prottokoll fördt å Avdl 33
extra möte den 3 - 9. 1916
§1

Mötet öppnades kl 10 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson.
§2
Avdlningens sammankallades angående frågan om understödets utbetalning.
§3
Frågan diskuterades ock beslöts att understöd skulle utfalla till alla, som ej tjena lika som i sitt
arbete här i Dalkarlsberg förut ock de som tjena så skulle anmäla till Sträjkutskottet.
§4
En förfrågan framlades huru vi skulle förhålla i anledning av de räkningar på hyror o ved som
bolaget har skickat ut ock avdl beslöt att ej medlemmarna skulle betala några räkningar än så
länge.
§5
Ett förslag av K Kåberg framlades om ej avdlningen skulle skriva ut några listor för
insamlande av peningbidrag vilket (bordlades)
§6
Den från förra ordinarie mötet bordlagda frågan om inskickande av ett ultimatum till
förvaltningen om avskedande av Gruffogden Petterson upptogs till behandling men bordlades
tills vidare.
§7
Mötet slöts kl 11 - 30 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fördt å Avdl 33
möte den 10 - 9. 1916
§1
Mötet öppnades kl 10 - 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson.
§2
Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes.
§3
Frågan om Månadskontingenten upptogs till behandling.
§4
Förslag av Klas Kåberg att det skulle tagas ur kassan lika som förut ock ett motförslag av Em
Erikson att medlemmarna skulle betala hela kontingenten sjelfva vilket förslag föll ock
godkändes det första förslaget att det skulle tagas ur kassan lika som förut.
§5
En räkning från Kasören för inköpt ett kassaskrin 2 kr, 4 resor till Nora 4.60 Porton 1.40
summa kr 8 00. Vilken av Avdl godkändes.
§6
Ett förslag av Klas Kåberg att sätta upp nya Blockadlappar vilket förslag Avdl godkände ock
O. W. Anderson o Klas Kåberg blevo valda att sätta upp nämda lappar
§7
Mötet slöts kl 11 - 15 f.m.

Justerat

Arvid Berg

Erik Öberg
vise Ordförande

Sekreterare

Protokoll fördt å Avdl 33
extra möte den 24 - 9 1916
§1
Mötet öppnades kl 6 e. m. av Ordförande O.W. Anderson
§2
Ordförande föredrog protokollen över förhandlingarna mellan Gruvarbetareförbundets Avdl
33 o Jernbruksförbundet i Dalkberg den 22 - 5 ock i Nora den 12 - 6 1916. ock Ordförande
redogorde vidare over förhandlingar i Nora den 21 - 9 vilken redogörelse visade att
Förvaltningen framkommit med ett nytt prissystem.
§3
Ett förslag framlades av Klas Kåberg att Avdl skulle tillsätta en kommite som skulle försöka
få låna malmboken av Ekblad för upprättande av statestik för i förra paragrafen nämda
prissystem vilket förslag Avdl godkände ock beslöt tillsatt en kommite av två personer ock de
valda blevo Klas Kåberg o Axel Törnkvist
§ 5 /!/
Frågan om utfrakten å No 4 upptogs till behandling efter det nya prissystämet vari
Förvaltningen har bjudit 8 öre pr ton som grundpris ock fraktas 50 meter ock Avdl beslöt att
grundpriset skulle höjas med 2 öre pr ton.
§6
Wal av ombud til nästa underhandling som skulle hållas i Stockholm ock som ombud valdes
O. W. Anderson.
§7
Avdel beslöt att hålla extra möte den 26 dennes kl 7 e. m.
§8

Mötet slöts kl 7 e. m.

Justerat
Erik Öberg
v Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fördt å Avdl 33
extra möte den 26 - 9 1916
§1
Mötet öppnades kl 7 e. m. av Ordförande O. W. Anderson.
§2
En redogörelse från den på förra mötet valda kommiten över förtjensten efter det gamla
avtalet ock efter det som Arbetsgivarna har bjudit till det nya.
§3
Avdl beslöt att priset för ton skulle höjas från det som Arbetsgivarna bjudit 51.8 å Djgr
gruppen till 57 öre ock å Flint o Herrgruvan fr 66 till 72 öre pr ton malm tersia o sylta.
§4
Avdl beslöt hålla extra möte Lördagen den 30 - 9 kl 5. e. m.
§5
Mötet slöts kl 9 e. m.

Justerat
Erik Öberg
v-Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fördt a Avdl 33
extra möte den 30 - 9 1916
§1
Mötet öppnades kl 5 e. m. av Ordförande O. W. Anderson.
§2
Förlikningsförslaget från Statens förlikningsman fran sammanträdet i Stockholm den 28 - 9
upplästes av Ordförande
§3
Efter en stunds diskusjon beslöt Avdl enhälligt avslag på förslaget och beslöts att hålla vid de
priser som av Avdl föreslogs på förra extra mötet den 26 - 9
§4
Förlikningsmans förslag om att tiden för avtalet utlöpande skulle bliva 2 år med 3 månaders
uppsägning avslogs av Avdl ock beslöt skulle bliva för 1 år
§5
Ett förslag att Avdl skulle utse en Styrelsesupliant i stället för Erik Karlson viket förslag Avdl
godkände ock valde Karl Öberg.
§6
Mötet slöts kl 7 e. m.

Justerat
Erik Öberg
v-Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fördt å Avdl 33
ordinarie möte den 8 - 10 1916
§1
Mötet öppnades kl 10 - 30 f. m. av V Ordförande E. Öberg
§2
Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes.
§3
frågan om Kontingenten betalning upptogs till behandling och beslöts att medlemmarna skulle
betala hela kontingenten.
§4
Gustav Johanson föreslog att Avdl skulle hålla ett extra möte den 22 - 10 vilket av Avdl
godkändes
§5
Emanuel Erikson föreslog att Avdl skulle hålla på sitt förslag i prislistan om Bergtonsbeting.
vilket förslag av Avdl förkastades
§6
Mötet slöts kl 11 - 30 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

A. Berg
Sek

Protokoll fördt å Avdl 33
extra möte den 5 - 11 1916
§1
Mötet öppnades kl 10 - 30 f. m. av O. W. Anderson.
§2
Avdl sammankallades angående frågan om understödet.
§3
Ordförande föredrog ett brev från Lundberg angående i förra paragrafen nämda sak som av
Avdl diskuterades
§4
Avdl beslöt att strejkutskottet skulle utökas med 4 personer ock att de valda blevo K Fredrik
Karlson Karl Karlson Erik Öberg och undertecknad.
§5
Avdl beslöt att de som vilja hava understöd skulle anmäla det en gång för varge vecka vilket
skulle gå under en omsörjsfull prövning av strejkutskotet.
§6
Mötet slöts kl 12 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

A. Berg
Sek

Protokoll fördt å Avdl 33
28 - 11 1916
§1
Mötet öppnades kl 4 e. m. av O.W. Anderson ock hälsade Ombudsman Hanson välkommen
§2
Ordet överlemnades till Ombudsman Hanson som upplyste om att Gruvarbetarförbundet har
erhållit brev från förlikningsman om förhandling ock från Jernbruksförbundet att de ville
upptaga förhandling men ej med Werket.
§3
Frågan angående uppgörelse med Verket upptogs till behandling ock Avdl beslöt att
förhandling med Verket skulle bliva inan någon uppgörelse skulle biva.
§4
Förslag av undertecknad att förhandlingarna skulle förlagga i Dalkarlsberg eller eventuelt
Nora.
§5
Mötet slöts kl 5 e. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

A Berg
Sek

Protokoll fördt å Avdl 33
extra möte den 5 - 12 1916
§1
Mötet öppnades kl 8 - 30 p e. m. av Ordförande O. W. Anderson.
§2
Avdl sammankallades för att besluta över förhandlingarna här i Dalkarlsberg mellan Avdl 33
och arbetsgivarna.
§3
Ordförande föredrog vad Arbetsgivarna har erbjudit i förhöjning vilket Avdl ej godkände.
§4
I Verket bjöds samma timpenning som de hade med en ökning av ¾ öre dyngsprodisjon å
malm.
§5
En prislista uppfördes för Verket ock begärdes för Krossare o utfraktare 40 öre för timma ock
1.5 öre skiftprodesjon för övriga arbetare över 18 år 35 öre pr timma å 1.5 öre prodesjon ock
de som vore under 18 år 25 öre pr timma 1.5 öre prodesjon.
§6
Mötet slöts kl 12 e. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

A Berg
Sekr

Protokoll fördt å Avdl 33
extra möte den 7 - 12 1916

§1
Mötet öppnades kl 4 e m av Ordförande O. W. Anderson.
§2
Ordförande föredrog förvaltningens förslag till prislista för arbetet vid D.k.berg efter en
ingående debatt om de olika priserna beslutade avdl att antaga prislistan i befintligt skick.
§3
Med anledning av att Avd har rätt att välja antingen på Grengesbergs priser på Ortdrivning
eller också behålla de gamla priserna ock beslöt avdl att behålla de gamla på all skivbrytning
men i andra fältorter beslöts att tillämpa Grengesbergspriset ock i Stigortar.
§4
Frågan om arbetstidens längd beslöt Avdl att den skulle gella till utgången av år 1918.
§5
Karl Öberg föreslog ock understöd av underteckn att Ombudsman Hanson när han skriver i
tidningen om strejkens avslutning på samma gång framför ett tack från Avdl i Dkberg till
övriga förbundets Avdelningar för den uppmuntran ock ekonomiska hjelp som har kommit
Dkbergs arbetare till del i strejken.
§6
Att justera ock underteckna avtalet valde Avdl underhandlingskommiten O. W. Anderson
Axel Törnkvist o Gunnar Johanson.
§7

Avdl beslöt att gå til Gruvfogden ock anmäla sig att börja arbeta på måndag. Anmälningen bör
ske kl 3 på Fredag.
§8
Mötet slöts kl 6 - 30 e. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Claës Kåberg
Sekr
Protokoll fördt å Avdl 33
ordinarie möte den 9 - 12 1916
§1

Mötet öppnades kl 10 - 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson
§2
De föregående mötes protokoll upplästes ock godkändes
§3
Till inträde begärdes ock beviljades till Albert Karlson.

§4
En räkning från Kasören å kr 7.95 föredrogs ock godkändes.
§5
Gustav Johanson föreslog att Avdl skulle hålla en fäst vilket förslag tillstyrktes av Emanuel
Erikson ock Klas Kåberg ock av Avdl godkändes.
§6
Ett förslag av Emanuel Erikson att inträde till festen skull bliva 15 öre
§7
Klas Kåberg föreslog att de resterande medel till fästen skulle tagas ur Byggnadskassan vilket
Avdl godkände.
§8

Fästkommite föreslogs ock valdes ock de valda blevo Klas Kåberg Emanuel Erikson ock
Ernst Törnkvist.
§9
För tiden när fästen skulle bliva fick Kommiten handlingsfrihet.
§ 10
Emanuel Erikson föreslog att inbjuda Ombudsman Hanson till fästen vilket förslag avslogs

§ 11
Emanuel Erikson föreslog att inbjuda Stribergs Avdl till fästen.

§ 12
Förslag om att hava Julgran på fästen godkändes
§ 13
Ett sammandrag skulle göras över hur mycket varje medlem fått i understöd från Förbundet
under strejken, vilket Strejkutskottet fick i uppdrag att göra.
§ 14
Frågan angående inköp av Ved upptogs till behandling ock Avdl beslöt att höra med logen
Bergfasts Byggnadsstyrelse om att få ved der ock öka hyran till 20 kr för år.
§ 15
Mötet slöts kl 11 - 30 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdelning No 33
extra möte Söndagen den 26 December
1916.
§ .1
Mötet öppnades kl 11 f.m. av Ordf O. W. Andersson
§ .2
Den antagna prislistan föredrogs.
§ .3
Ordf upplyste om, att en del insamlade medel i andra avdelningar har blivit hitsända till hjelp
åt de av våra medlemmar som äro i största behov av hjelp.
I anledning derav gjordes en förfrågan om det ej vore på sin plats att anslå ett belopp åt
kasören för allt extra arbete som har blivit en följd av strejken. På förslag beslöt avd.
bordlägga frågan till nästa möte.
§ .4
Avdelningen uppdrog åt Styrelsen att fördela de insamlade medeln till medlemmarne.
§ .5
Avdelningen beslöt att sända de olika avdelningar som bidragit till insamlingen sitt hjertliga
tack
§ .6
Erik Öberg föreslog att avdelningen skulle inbjuda avdelningarne i Striberg Kl. Lerberg och
Anneberg till festen som är beslutad att hållas och beslöts i enlighet med förslaget.
§ .7

Ordf påminde om kamratmötet i Garpenberg den 6 Jan 1917 men beslöt att ej sända något
ombud till mötet.
§ .8
Förslaget om förskottslikvid upptogs men beslöt avd att låta den frågan stå öppen tillsvidare.
§ .9
Mötet avslutades kl 12.30 m. d.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Claës Kåberg
v. Sekr
Protokoll fört vid Avd no 33 s ordn
möte Söndagen den 14 Jan 1917.
§ .1

Mötet öppnades kl 11 f. m. av Ordf O, W. Andersson.

§ .2
Föregående mötes prot föredrogs o godkändes
§ .3
Den bordlagda frågan, om ersättning till kassören för extra arbete under året upptogs till
behandling ock beslöts utan debatt att anslå ett belopp av 25 kr och tages av de insamlade
medlen.
§ .4
Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen
§ .5
Inträde i Avdelningen begärdes och beviljades för Fridolf Lövgren och Hjalmar Karlsson.
§ .6
Frågan om månadskontingentens storlek beslöt avd att behandla på årsmötet.
§ .7
Avdelningen beslöt att Styrelsen skall ingå till Förvaltningen med begäran om upplysning hur
vissa bestämmelser i avtalet skola tolkas, ifråga om övertidsersättning, väntetid, m.m.

§ .8
Avslutning kl. 11.40 f.m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Claës Kåberg
v. Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdelning No 33s
årsmöte Söndagen den 11 Febr. 1917.

§ .1
Mötet öppnades kl 10.30 av Ordf O. W. Andersson.
§ .2
Föregående mötes prot föredrogs o godkändes.
§ .3
Tablo över festen d 22 Jan, samt en räkning å resterande inkomster å kr. 5.85 samt en do för
skurning o 2 kr föredrogs samtliga handlingar godkändes.
§ .4
Revisionsberättelsen över föregående års räkenskaper och förvaltning föredrogs och lemnades
på revisorernas förslag ansvarsfrihet åt avgående styrelsen för det gångna året.
§ .5
Avdelningen beslöt att Styrelsens arvode skall utgå oförändrat med 30 kr. samt till
Uppbördsmannen 10 kr samt valdes jemte denne 2 inkasserare med ett arvode av 5 kr.
vardera.
§ .6
Till styrelse för året återvaldes den avgående O. W. Andersson ordf. Gunnar Johansson kassör
samt Arvid Berg , Claes Kåberg o Erik Öberg.
Till suppleanter Axel Törnkvist o Karl Andersson. Revisorer Joh. Holmberg Gust Lundkvist o
Axel Wind supleanter Edv. Berglund o Karl Fallkvist

§ .7
Till inkasserare valdes för Skrädhuset Ivar Karlsson och för Anriktn. verket Bernh. Berglund.
Uppbördsman Emanuel Eriksson.
§ .8
Att inlemna rapporter från de olika arbetsplatserna valdes för Skrädhuset Ernst Törnkvist
Bergmottagarne, Erik Karlsson. Utfrakten Oskar Hagman Kamrun. Edv. Berglund Herrgr
Gust Karlsson. Flintgr no 1 Arv. Berg Flintgr no 3 Joh Holmberg Djupgr no 3 Gust Wind
Djupgr no 1 Gust Persson Djupgr Westra Axel Törnkvist Bottengruvan K. Herb. Karlsson
Långgr Ivar Törnkvist Fältorterna Karl Andersson.

§ .9
På inkommet förslag från Avd. 14 Striberg om åstadkommande av ett mera regelbundet
samarbete med de olika avdelningarne under förvaltningen beslöts att välja 2 ombud som
jemte ombud från de andra avdelningarne fått i uppdrag att få ett möte till stånd till ombud
valdes Claes Kåberg o Em Eriksson
§ .10
Avdelningen beslöt att månadskontingenten skall utgå med kr. 1.75
§ .11
Mötet slöts kl 12. m.d.

Erik Öberg
vise Ordförande

Claës Kåberg
Sekreterare

Protokoll fört vid Avdelning no 33
ordn. möte d. 11 Mars 1917

§ .1
Mötet öppnades kl 10.30 f.m. av v. Ordf. Erik Öberg.
§ .2
Protokoll från föregående möte godkändes.
§ .3
Mötet beslöt att Ordföranden bör tillskriva Förtroendemannen med förfrågan om avtalet ej är
färdigt, så vi kunde få något exemplar för att kunna sätta oss in i de olika paragraferna.
§ .4
Som det ej var något vidare att avhandla avslutades mötet.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Claës Kåberg
Sekreterare

Protokoll fört vid Avdelning 33s
extra möten d. 24. 3. 1917

§ .1
Mötet öppnades av ordf O. W. Andersson
§ .2
Med anledning av limlastningen vid Bengstorp beslöt avdelningen att göra hemställan till
Förvaltningen att dagspenningen bör utgå med 5 kr. och arbetstiden ej öfverskrida 8 timmar
inberäknadt tiden till och från arbetsplatsen samt alla arbetare under bolaget skall vara
skyldiga att turas om på arbetet i fråga. Att underhandla om saken utsågs Bernhard Wiberg,
Axel Törnkvist o Arv. Berg.
§ .3
Att justera protokollet valdes Ernst Törnkvist och Axel Wind.

Claës Kåberg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdelning
no 33s extra möte d 29 Apr. 1917
§ .1
Mötet öppnades av Ordf O. W. Andersson
§ .2
Ordf upplyste om de ärenden, som mötet skall behandla den första om Avdelningens
ståndpunkt till 1 Maj. Samt ett förslag av Styrelsen att ingå till Förvaltningen med en begäran
om Dyrtidstilläg.
§ .3
Första frågan om första Maj beslöts att ej fira den med någon fridag men att Avdelningen skall
deltaga i demonstration i Nora den 6 Maj.
§ .4
Till standarbärare valdes Hjalmar Karlsson. Gust Karlsson o Gust Lundkvist Ordningsmän
Oskar Blomkvist o Oskar Andersson
§ .5
Frågan om dyrtidstillägg behandlades och beslöts att försöka utverka att sådant utbetalas åt
samtliga arbetare.
§ .6
En räkning på kr. 10 för en krans åt vår avlidne Avdelningskamrat Gustav Karlsson föredrogs
o godkändes.
§ .7

Mötet slöts kl 11.30 fm.

Erik Öberg
vise Ordförande

Claes Kåberg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdelning 33s
ordn möte d 13 Maj 1917.
§ .1
Mötet öppnades av vise Ordförande Erik Öberg
§ .2
Meddelande från Disponent E. Malm angående Avdelningens begäran om dyrtidstillägg
föredrogs samt ett Cirkulär från Sv. Gruvarbetareförbundet angående Landsorganisationens
kongress innevarande år. Samtliga papper lades utan debatt till handlingarne.
§ .3
Avslutning

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Claes Kåberg
Sekreterare

Protokoll fört vid Avdelning no 33s
ordin möte d 10 Juni 1917.

§ 1.
Mötet öppnades av ordf O.W. Andersson.
§ 2.
Enligt förslag om Avd. skall omedelbart uppsäga sitt avtal beslöts att förslaget ej skulle leda
till någon handling.
§ 3.
Styrelsen redogorde över sammanträde med Disponenten över de förhållanden som råder vid
Dalkarlsberg.
§ 4.
Beslöts att försöka få hit någon utav Förbundets funktionärer i sommar för ett agitationsföredrag.
§ 5.
Till raporttörer för utfrakten valdes John Molin Djupgruv 3 Per Dahlin Afrika K. Löfkvist
Långgrufan V. Dalkvist
§ 6.
Avslutning av mötet.

Claes Kåberg

Sekreterare.

Protokoll fört vid avd no 33
ord möte den 15 Juli 1917.
§ 1.
Mötet öppnades av ordf O. V. Andersson kl 6 e.m.
§ 2.
Ett Cirkulär till landsorganisasions kongress hade inkommit angående uppsättande av ett
ombud till densamma men fick avd 63 Iviken det uppdraget av oss att utse detsamma
§ 3.
Diverse räkningar hade inkommit därav en från Emma Rådin ”Nora” på en krans till vår
avlidne kamrat Claes Kåbergs bår på kr 10. Samt för inköp av ett sorgeband till Standaret på
kr 10. Samt för frakt på järnväg kr 0.35. och en räkning från O. V. Andersson från ett
sammanträde med Disponenten på kr 3.00 Samt för papper o postporto för första halfåret på
kr 1.30 samt för första halfårets ordförandeskap på kr 5.00 som alla godkändes av
avdelningen.
§ 4.
Mötet avslutades kl 6.50 e.m.

Justerat O W Andersson

Emanuel Eriksson
T F Sekreterare

Protokoll fört vid avd no 33
extra möte den 22 Juli 1917
§ 1.
Mötet öppnades av ordf O. V. Andersson kl 7.30 e.m.
§ 2.
Mötets sammanträde jälde för eventuält val av ett ombud till Landsorganisions kongress ock
hade tre kandidater därtill blivit uppsatta av andra avdelningar, men som mötet var fåtaligt
besökt, beslutades att avdelningen ej skulle deltaga i något val alls, utan i stället förhålla sig
neutrala.
§ 3.
Avslutning av mötet.

Justerat
O W Andersson

Emanuel Eriksson
T. F. Sekreterare

Protokoll fordt vid Avdl 33
ordinarie möte den 12 - 8 1917
§1
Mötet öppnades kl 11 f. m. av Ordförande O. W Anderson.
§2
De föregående mötes protokoll upplästes o godkändes
§3
En räkning å kr 2.60 från ombuden till Striberg inlemnades o godkändes
§4
Kommiten uppläste en redogörelse över sammanträdet i Striberg den 5 - 8
§5
En fråga från mötet i Striberg om högre dyrtidstillägg förslaget var 30 kr för familjeförsörjare
ock 3 kr för barn, 25 kr för ungkarl över 20 kr för under 18 år samt få bo hyresfritt vilket
förslag avdl godkände.
§6
Till ombud i stället för Klas Kåberg till mötet i Striberg valdes Gunnar Johanson ock till
ersättare föreslogs o valdes Gustav Lundkvist Axel Törnkvist.
§7
Att lemna statestikraport från Flint 1 valdes E Öberg ock för utfraktare Fridolf Lövgren.

§8
Mötet slöts kl 11 o 30 f.m.

Justerat
O W Andersson

A Berg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdl 33
möte den 16 - 9 1917
§1
Mötet öppnades kl 10 - 30 f.m. av Ordförande O. Anderson.
§2
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes
§3
Ett upprop från Avdl 64 Zinkgruvan angående bidrag till de strejkande upplästes, men lades
utan vidare till handlingarna.
§4
Ett cerkulär för anmälan om prenumerasjon å Tidningen FrihetsFlamman upplästes, ock Avdl
beslöt att hemtaga 50 exemplar.
§5
Ordförande medelade att nästa kamratmöte hålles i Ludvika om Avdel skulle sända något
ombud.
§6
Frågan om ombud till Ludvika upptogs till behandling, men beslöt att bordlägga den till ett
extra möte som av Ordförande skulle anonseras.
§7

Mötet slöts kl 11 - 30 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdl 33
möte den 14 - 10 1917
§1
Mötet öppnades kl 10 - 30 f. m . av Ordförande O. W. Anderson
§2
Föregående mötes protokoll upplästes ock godkändes
§3
Ordförande uppläste ett svar från Förvaltningen på det begärda dyrtidstillagget.
§4
Ett förslag av Gunnar Johanson att Avdl skulle insända en skrivelse till Brödbyrån med en
begäran om två påbrödskort för varje arbetare vilket förslag Avdl godkände
§5
Mötet slöts kl 11 - 30 f. m.

Justerat
Erik Öberg
W-Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdl 33
ordinarie möte den 11 - 11 1917
§1
Mötet öppnades kl 10 - 30 f. m. av Vie Ordförande Erik Öberg.
§2
Föregående mötes protokoll upplästes ock godkändes
§3
Emanuel Erikson upplyste om att det skulle bliva ett gemensamt möte i Striber i media av
November
§4
Som vi ej har hört något svar på den skrivelse som i sende till Brödbyrån i Nora föreslog
Gunnar Johanson att Avdl skulle välja 3 personer som skulle besöka nämda byrå ock försöka
att få några flera Påbrödskort, vilket förslag av Avdelningen godkändes
§5
Ock de valda blevo Gunnar Johanson Erik Öberg ock undertecknad ock beslöts att de skulle
resa Lördagen den 17 November
§6
Avdel beslöt att ombud till Nora skulle erhålla reskostnader av Avdelningens kassa.
§7

Gunnar Johanson gorde en uppmaning till Avdl medlemmar att försöka få in de oorganiserade
i Föreningen.
§8
Mötet slöts kl 11 - 30 f. m.

Justerat
O W Anderson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdl 33
möte den 9 - 12 1917
§1
Mötet öppnades kl 11 f.m. av Ordförande O. V. Anderson.
§2
Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes
§3
Protokollet över sammanträdet i Striberg den 25 - 11 1917 föredrogs av Ordförande
§4
Frågan om Avdl skulle senda något ombud till nästa Kamratmöte i Ludvika upptogs till
behandling ock Avdl beslöt att ej sända något ombud.
§5
Gustav Wind upplyste om att det har tillkommit ett nytt beting han yrkade på att det var för
lång bergtransport för samma betalning som på de andra platserna inom Djupgr gruppen
§6
Frågan diskuterades an stund varefter Avdl beslöt bordlägga densamma en månad
§7
Mötet slöts kl 12 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Arvid Berg
Sekreterare

Protokoll fört vid avd 33
extra möte den 30 - 12. 1917.
§ 1.
Mötet öppnades av ordf O.W. Andersson kl 11 f.m.
§ 2.
Mötet var ordnat på begäran av Samarbetning kommiten som hade samanträde vid Dkberg
den 16 - 12. 1917 angående omreglering av förtjensten
§ 3.
Beslutades att insända en skrifelse med bejäran om omreglering av förtjänsten och valdes
följande 5 personer att utarbeta förslag till detsamma till nästa möte och valda blefvo
Em Eriksson. O. Blomkvist. K.J. Andersson. E. Öberg och Gust Wind.
§ 4.
En förfrågan framkom genom Em Eriksson från de arbetsvilliga under strejken om de finge
ingå i avdelningen, vilken fråga beviljades av avdelningen.
§ 5.
Avslutning av mötet.

Justerat
O W Andersson
Ordförande

Emanuel Eriksson
T. F. Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdl 33 möte
den 13 - 1 1918
§1
Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson
§2
Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes.
§3
En skrivelse från Avdl 14 Striberg föredrogs av Ordförande om begäran om förhöjt
Dyrtidhjelp vilket godkändes
§4
Den från extra mötet valda kommiten inlemnade en skrivelse angående omregleringen av
förtjensten ock en skrivelse från ordförande angående de avdrag som blivit gorda å
dyrtidshjelpen
§5
Avdl beslöt att överlemna föredragna skrivelse till samarbetningskommiten ock de skulle på
sitt möte i Gyttorp sammanfatta dem i en ock den sedan skulle inlemnas till förvaltningen.
§6
En räkning inlemnades från Ordförande å Kr 6.50 som av Avdl godkändes.
§7

Mötet slöts kl 11 o 30 f. m.

Justerat
O W Andersson
Ordförande.

Arvid Berg
Sekreterare.

Protokoll fördt vid avdelning No 33
Årsmöte Söndagen den 10 Febr. 1918
§. 1.
Mötet öppnades kl 10.30 av ordförande O W Andersson.
§. 2.
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes
§. 3.
Ivar Karlsson och Arvid Berg begärde uträde ur avdelningen vilket och beviljades av
avdelningen
§. 4.
En räkning till 5.25. och en på 3.30 upplästes och godkändes till utbetalning.
§. 5.
Revisionsberättelsen över föregående års räkenskaper upplästes och lemnades på revisorernas
förslag full ansvarsfrihet åt den föregående styrelsen för det år som den omfattade.
§. 6.
Avdelningen beslöt att Styrelsens arvode skall utgå med 20 kr till Ordförande kassör och
Uppbördsman 15 kr till Sekreteraren och till en inkassserare 10 kr.
§. 7.

Till styrelse valdes till Ordförande Gunnar Johansson kassör Em Eriksson samt Erik Öberg
Gust Lundkvist och O W Andersson. Till Suppleanter Axel Törnkvist och O Blomkvist
Revisorer Joh. Holmberg K Fallkvist och Gust Wind. Suppleanter Henning Persson och Erik
Karlsson
§. 8.
Till Uppbörsdsman valdes Axel Törnkvist och till inkasserare Ernst Törnkvist.
§. 9.
Månadskontingenten bestämdes till 1.75 för året samt en extra uttaxering när så behöves.
§. 10.
I samarbetskomiten valdes Axel Törnkvist Gustav Lundkvist Suppleanter Gust Wind och
Ernst Törnkvist.
§. 11.
Avdelningen beslöt att skrivelsen om löneregleringen skulle lämnas till Styrelsen i och för
omarbetning för att sedan om möjligt ingå till förvaltningen med densamma.
§. 12.
Hyran beslöts att utgå med samma belopp som föregående år för lokalen
§. 13.
Mötet avslöts kl 12 middag

Justerat
Gunnar Johansson
Ordf

Gust Lundkvist
tj. g. Sekreterare

Protokoll fördt vid avdel. No 33
ordinarie möte Söndagen den 10 mars
1918
§.1.
Mötet öppnades av ordförande Gunnar Johansson kl. 10.40 f.m.
§.2.
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes
§.3.
Ett svar på skrivelsen om lönereglering från förbundet upplästes och diskuterades med det
beslut att vi skall ingå till förvaltningen med skrivelsen
§4
En kometé att utarbeta skrivelsen som vi skall ingå med till förvaltningen tillsattes och blevo
valda: Karl Andersson Ernst Törnkvist Gust Wind Karl Karlsson Wilhelm Dalkvist.
§5
Ett extra möte beslöts att hållas Söndagen den 24 mars för att då vidare besluta om nämnda
skrivelse.
§6
En räkning på kr 1.80 för pilar till luftbössorna inkom från A Berg upplästes och godkändes
till utbetalning.

§7
Ett förslag om rapporteringen över arbetet framkom men bordlades till nästa ordinarie möte
§8
Mötet avslöts kl 11.45 f.m.

Justerat
Ordförande Gunnar Johansson

Gust Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid avdel No 33
ordinarie möte Söndagen den 13 april
1918
§. 1.
Mötet öppnades av ordföranden Gunnar Johansson kl 11. f.m.
§. 2.
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes
§. 3.
Mötet beslöt att i anledning af dåliga arbetsförtjänsten ingå till Förvaltningen med anhållan
om högre dyrtidstillägg. Förslaget var 60 kr i månaden för var arbetare. 10 kr för hustru 5. kr
för barn
§. 4.
Att uppsätta skrivelsen till förvaltningen om högre dyrtidstillägg valdes Emanuel Eriksson
Gunnar Johansson
§. 5.
Till Ombud vid Gruvindustriarbetareförbundets 14. Kongress i Stockholm valdes Gunnar
Johansson, tillersättare O. W. Andersson.
§. 6.
Mötet avslöts kl 12. f m

Justerat
Ordförande
Gunnar Johansson

Erik Öberg
v-Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdelning No 33
ordinarie möte Söndagen den 9 juni
1918
§. 1.
Mötet öppnades av ordföranden Gunnar Johansson kl 11 f.m.
§. 2.
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.
§. 3.
En skrivelse från förbundet om högre kontingent upplästes och beslöts att kontingenten skall
utgå med kr. 3.50 pr månad så länge det så fodras.
§. 4.
En skrivelse från Folkhushållningskommissionens Koloniträdgårdsavdelning upplästes men
beslöts att läggas till handlingarna.
§. 5.
Gunnar Johansson redogorde i korthet för kongressens förhandlingar
§. 6.
Svar från disponent Malm på vår skrivelse om högre dyrtidstillägg upplästes och upptogs till
behandling och kom till det resultatet att det var mycket för litet med de 13 % som vi har fått.
Under diskutionen framkom ett förslag om att vi skall framgå till förvaltningen med samma

skrivelse som förra gången. Och en kometé tillsättes att utarbeta skrivelsen och i kometen
blevo valda Em. Eriksson Gunnar Johansson och O Blomkvist.
§. 7.
Ett förslag om att avdelningen skulle disponera dansbanan till midsommar framkom och
godkändes, och en kometé på 5 personer tillsattes att ordna till på bästa sätt, och i kometen
blevo valda John Molin Hilding Rosendal Ernst Törnkvist Karl Andersson och Ejnar
Fallkvist. Suppelanter Sam. Olsson Gust Lundkvist och Erik Oberg. Också bestämdes inträdet
till 25 öre för äldre och 15 öre för barn
§. 8.
O W Andersson framkom med ett förslag om att vi skall ingå till brödbyrån med en begäran
om flera påbrödskort nu när vi äro hänvisade till att leva så gott som på bara brödkorten, och
en kometé tillsattes som skulle utarbeta skrivelsen och i den blevo valda O. V. Andersson och
O Blomkvist.
§9
Mötet avslöts kl 12 middagen.

Justerat
Ordförande
Gunnar Johansson

Gust Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid avdel No 33
ordinarie möte Söndagen 13 Juli
1918
§. 1.
Mötet öppnades av ordföranden Gunnar Johansson kl 11. f.m
§. 2.
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes
§3
Redovisningen öfver inkomsterna vid Dansbanan midsommar upplästes och visade en
behållning å kr 196.20 vilket av avdl godkändes och beslöts att överskottet skulle falla till
föreningens kassa
§4
Mötet beslöt att sänka kontingenten till 3 kr pr månad tills vidare.
§5
Kassören fick i uppdrag att betala hyran för lokalen för 1918 med 20. Kr som föregående år.
§6
Em inkommen skrivelse från avdelningen 14 Striberg angående uppsättande af förslag till
prislista för kolektivavtal från 1 januari 1919. till 1. januari 1920. Då avdelningen no 14
Striberg enligt detta förslag skulle få reda på vilka lönesatser vi tänker i ett blivande aftal. Så

att avdelningen no 14 Striberg skulle få sina kraf så likstälda avdelning no 33 Dalkarlsberg
som möjligt. Frågan bordlades tills vidare.
§7
Målet beslöt att inköpa återstående helften af täldugen som är till skjutbanan utsågs Erik
Öberg
§8
Ett förslag om att avdelningen skull hafva dans å dansbanan någon Lördags och Söndagskväll
under augusti månad framkom och godkändes och en kometé på 5 personer tillsattes att ordna
med dansen i kometen blevo valda Axel Törnkvist Karl Fallkvist Gustav Karlsson Ivar
Törnkvist Samuel Olsson Suppleanter Wilhelm Dalkvist och Gustav Lundkvist

§9
En fråga framkom huru vi bör göra att få de oorganiserade att ingå i fackföreningen frågan
Diskuterades och beslutades att alla organiserade arbetare på platsen skulle agitera bland sina
oorganiserade kamrater att ingå i fackföreningen
§ 10
Mötet avslöts kl. 12. Middagen

Justerat
Ordförande
Gunnar Johansson

Erik Öberg
v-Sekreterare

Protokoll fördt vid Avdelning No 33
ordinarie möte Söndagen den 11 Aug
1918
§1
Mötet öppnades av ordföranden Gunnar Johansson kl 11. f.m.
§2
Föregående mötets protokoll upplästes och godkändes.
§3
En skrivelse från förbundet upplästes av ordföranden om kontingentens höjande till 3 kr till
årets slut. Vilket av avdelningen enhälligt antogs om kontingentens höjande.
§4
Frågan om tillsättande av en komete att utarbeta löneförslag bordlades till nästa ordinarie
möte
§5
Inträde i avdelningen begärdes och beviljades Martin Berglund.
§6
Mötet slöts kl 11.30 fm.

Justerat
Gust Lundkvist
Sekreterare

Ordförande
Gunnar Johansson

Protokoll fördt vid avdelning 33
ordinarie möte Söndagen den 8 Sept
1918
§. 1.
Mötet öppnades av ordföranden Gunnar Johansson kl. 10.30 fm.
§. 2.
Föregående mötets protokoll upplästes och godkändes.
§. 3.
Redovisning över fästen den 10- 11 Aug upplästes och visade ett fästöverskott på kr 121.43
som beslutades skulle tillfalla avdelningens kassa.
§. 4.
En skrivelse från Aktiebolaget Örebro Kuriren om nyemissionering och aktieteckning
upplästes av ordf. och efter diskussion beslutades att teckna en aktie.
§. 5.
En skrivelse i Finlandsfrågan upplästes och som i uppläst skick godkändes. Också en skrivelse
till Sveriges arbetare om insamling av penningmedel till Finlands arbetare upplästes och som
efter en kortare diskution beslutades att tillsätta en person som skulle taga listan omhand och
verkställa insamlingen och vald blev Bernhard Berglund.

§. 6.
Inträde i avdelningen begärdes av Gust Bååt G. J. Bergstrand Werner Almgren som beviljades
inträde samt Johan Rosén om han skulle få ingå som halfbetalande medlem men kunde ej
bevilja honom förrän vi får tillskriva förbundet och höra dess utlåtande.
§. 7.
Avdelningen beslutade enhälligt om uppsägande av avtalet med förvaltningen och
Järnbruksförbundet som ingicks i Dec. 1916.
§. 8.
Den bordlagda frågan om att tillsätta en kometé att utarbeta löneförslag upptogs till
behandling och efter en kortare disskution beslöts att tillsätta en komete och den bestod av
följande personer för anriktningsverket Karl Öberg skrädhuset Ernst Törnkvist utfraktare Karl
Helge Andersson Flintgruvan Erik Öberg Djupgruvan Axel Törnkvist för ort och stigort O
Blomkvist.

§. 9.
Ett förslag om att sända ombud till Kamratmötet i Stråssa och beslöt att sända ombud och att
ett dagtraktamente på 10 kr om dagen jemte reseersättning skall utgå. Till ombud valdes
Gunnar Johansson ersättare Em Eriksson.
§. 10.
Att justera dagens protokoll utsågs O Blomkvist och K. Karlsson
§. 11.
Mötet slöts kl 12 middagen

Justerat
Gunnar Johansson
Ordförande

Gust Lundkvist
Sekreterare

Protokoll fördt vid avdelning No 33
ordinarie möte Söndagen den 30 Nov
1918
§1
Mötet öppnades kl 10.45 f.m. av ordföranden Gunnar Johansson
§. 2.
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes
§. 3.
En räkning på resersättning till och från Stråssa samt dagtraktamente på kr 40: 80 samt en
räkning för en protokollbok på kr 12:15 upplästes och av avdelningen godkändes till
utbetalning.
§4
Ett förslag från avdelningens Styrelse framkom om att ytterligare teckna 3 aktier i Ö.K. eller
tillsammans 4 aktier. Samt att likvid till 3 aktier skulle tagas ur Byggnadskassan och till 1
aktie ur avdelningens kassa
§. 5.
En skrivelse om aktieteckning i en ny arbetaretidning upplästes av ordföranden men
beslutades utan diskussion att lägga till handlingarna. Också upplästes en skrivelse från
Allmänna Sparbanken i Örebro upplästes men beslutades att lägga till handlingarna

§. 6.
En insamlingslista för Kata Dalström upplästes av ordföranden men beslutades utan
diskussion att läggas till handlingarna Också upplästes en insamlingslista för två genom
sprängningsolycka skadade arbetare vid Ervalla och som efter en kortare diskution beslutades
att tillsätta en person som skulle företaga insamling på nämnda lista och vald blev John Molin.
§. 7.
En skrivelse från förvaltningen om erhållande om vår uppsägning av avtalet föredrogs av ordf.
§. 8.
Löneförslaget från avdelning No 1 föredrogs av ordföranden och efter en diskussion
beslutades att löneförslagskometen skulle taga ovannämnda prislista jämte vår gamla prislista
och efter dem utarbeta ett förslag till ny prislista.

§. 9.
Förslag framkom om att invälja fler personer i löneförslagskometen och efter en diskution
beslutades att en person till skulle inväljas och vald blev Gunnar Johansson
§ 10
Ett förslag framkom om att vi skall ingå till förvaltningen om begäran om högre dyrtidstillägg
och som efter en diskution beslutades att avdelningen skall ingå med en skrivelse. Och en
komete att utarbeta skrivelsen tillsättes och valda i den blevo Em. Eriksson. Gunnar
Johansson och undertecknad.
§ 11
Till inträde i avdelningen anmäldes: Evert Öberg. K E Larsson. K Törnkvist. Joh. Rosén Klas
Lövgren som an avdelningen beviljades inträde.
§ 12
O. V. Andersson framkom med ett förslag om att avdelningen skulle teckna en Obligation i
Svenska Statens Premieobligationslån hvilket av avdelningen bifölls och att kassören skulle
äga rätt att teckna den. Likvid till Obligation skulle tagas ur Byggnadskassan.
§. 13.
Mötet slöts kl. 12. Middagen

Justerat

Gunnar Johansson
Ordförande

Gust Lundkvist
Sekreterare

