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Protokoll hållet vid offentligt möte
med Örebro Skoarbetare måndagen
den 25 nov. 1895

§ 1.

Undertecknad inledde mötet med ett kort föredrag hvari framhöls något af de förbättringar i
arbetarnes ställning, som i Stockholm vunnits genom fackföreningar, hvarjemte de närvarande
uppmanades att i likhet med kamraterna på andra platser bilda en fackförening bland Örebro
skoarbetare.

§ 2.

Sedan derpå hr A. G. Olsson valts till ordförande och undertecknad åtagits sig att för aftonen
sköta sekreterarebefattningen förklarades ordet fritt i fråga om fackförening. Hrr Fryklund och
A. P. Källström afrådde, den senare i ett längre anförande, deri han medelade sina erfarenheter
från den nedlagda fackföreningens dagar. Hrr Jonsson och undertecknad tillstyrkte deremot
bildande af fackförening, och efter en stunds diskussion hvarunder undertecknad och herr
Källström  ett par gånger bemött och delvis besiktigadt hvarandras yttranden förklarades
diskussionen afslutad. Vid framstäld proposition på ett af undertecknad framlagt förslag om
antekning för dem som intresserade sig för bildande af fackförening svarades enhälligt ja.

§ 3.

Sedan derpå antekning företagits hvarvid 43 st af de närvarande läto sig anteknas, skulle till
val af en interimstyrelse på 5 man. Valde blefvo hrr A. G. Olsson, E. J. Fredell, F. O.
Palmkvist, A. Eriksson och S. Thorin.

§ 4.

Beslöts afhålla nytt möte nästa söndag och skulle underteknad anskaffa lämplig lokal samt
annonsera.

Justeradt. Örebro den 25 nov. 1895
A. G. Olsson O. Dahlkvist
Ordf. Tilf. sekr.



Protokoll, fördt vid sammanträde med
Örebro skomakeriarbetare den 1 dec
1895

§ 1.

Mötet öppnades af hrr A. G. Olsson som blifvit utsedd till ordf. I interimstyrelsen.

§ 2.

Prottokollet från ofentliga mötet den 25 nov. upplästes och godkändes. hvarefter  det skulle
införas i protokolsboken när sådan hunnit anskaffas.

§ 3.

Stadgar upplästes och antogs de från förra föreningen använda

§ 4.

Beslöts att uppbördsmän skulle tillsättas som skulle besöka de medlemmar som uraktlåter att
betala sin månadsafgift samt uppbära densamma för att sedan öfverlemna till kasören och
blefvo dertill valda hrr Y. E. Ekman och A. Jonsson.

§ 5.

Beslöts att interimstyrelsen skulle kvarstå till årssammanträdet som enligt stadgarna, hålles i
februari mån.

§ 6.

Föreningen inköpte 25 ex. af broschyren ”Fackföreningarnes uppgift” för gratis utdelning.

§ 7.

Interimstyrelsen fick i uppdrag att inköpa erfoderliga böcker till föreningen.

§ 8.

Till sist tackade hr Dalkvist de närvarande samt uppmande dem till ihärdighet om något skulle
kunna vinnas samt lofvade att hälsa till arbetarne i Stockholm. Ordförande tackade hr Dalkvist
hvarefter mötet afslutades.

Justeradt  Vid protokollet
E. J. Fredell

Ordf. A. G. Olsson Sekr.



Protokoll fördt vid Örebro
Skoarbetarefackförenings
möte den 7 januari 1896

Mötet öppnades kl. half 9 af Ordf. A. G. Olsson

§. 1.

Ordföranden upplyste att de närvarande som icke tillhöra föreningen nu har tillfälle att
inskrifva sig, hvarpå Otto Norén tillfrågade föreningen om sådana som har en eller två
arbetare men för öfrigt arbetar till läderhandlare också har tillträde till föreningen hvarpå
föreningen svarade ja.

§. 2.

Frågan om inträde i förbundet upptogs, och beslöt föreningen att ansluta sig till ”Svenska
Skoarbetareförbundet” Till korresponderande medlem utsågs E. J. Fredell.

§. 3.

Ordföranden framställde en fråga om föreningen ville erlägga en liten afgift till kretsstyrelsen
och beviljades högst 15 öre i kvartalet. Frågan om denna afgift skulle tagas ur kassan eller
genom extra afgift af medlemmarna bordlades till nästa möte.

§. 4.

Till revisorer att granska räkenskaperna för december 1895 och januari 1896 valdes W.
Karlsson och Carl Widell.

§. 5.

Frågan om fest upptogs, och voro flera medlemmar för en sådan och anteknade sig för at
deltaga, och utsågs S. Torin, J. H. Blomkvist, A. Jonsson att uppbära afgift för densamma.

§. 6.

Föreningen beslöt att medlemmarna af kretsstyrelsen skulle få närvara på föreningens möten
oafsedt hvilken förening de tillhöra.

§. 7.

Ordföranden uppmanade de som är kunniga med musik att söka underhålla med sådan på våra
möten. Äfven de som har sångröst skulle bidraga till trefvnaden på mötena. Otto Norén blef
antagen att sammankalla sångarne.

Mötet afslutades kl. 11.15

Justeradt Wid protokollet
A. G. Olsson E. J. Fredell



Ordf. Sekr.
Protokoll, fördt vid Skoarbetarefack-
föreningens möte den 3 februari 1896.

Mötet öppnades kl. 9 af Ordföranden

§ 1.

Protokollet från föregående möte upplästes godkändes och justerades

§ 2.

Bordlagda frågan om afgift till kretsstyrelsen upptogs och beslöt fören. att nämda afgift
tillsvidare skulle bestridas af kassan med 15 öre i kvartalet för medlemmar.

§ 3.

Ordföranden föreslog, att styrelsen i likhet med andra föreningars skulle vara befriad från
afgift för kommande året, och beslutade föreningen i enlighet med detta förslag.

§ 4.

Revisionsberättelse upplästes och ansvarsfrihet beviljades.

§ 5.

Styrelseval företogs och valdes dertill A. G. Olsson med 25 röster
                E. J. Fredell    ”     24  ”
                F. O. Palmkvist   ”     22  ”
                S. Torin  ”     15  ”
                Carl Widell  ”     12  ”

Närmast i röstetal kom A. Eklund med 12 röster A. Jonsson med 8 röster Styrelsen
konstituerade sig sedan sålunda: Olsson Ordförande, Videll sekreterare, Palmkvist kassör,
Torin vise ordförande, Fredell vise sekreterare och korresponderande medlem. Vise
ordföranden och vise sekreteraren skall desjemte uppbära afgiften af de försumlige som
uraktlåter att betala sin afgift på mötena

§ 6

Ett förslag framlemnades af Otto Norén, så lydande: ”Till följd af det tryckta läge skomakeriet
förnärvarande befinner sig, har underteknad tängt sig bilda ett skomakeri-aktiebolag för
inbördes bistånd, och för att tymedelst aflägsna det välde som sko- och läderhandlarne för
närvarande besitta öfver skomakarne. Man vet ju, att det dyra materiel vi skola arbeta uti;
måste gå igenom så många mellanhänder att det blir fö dyrt för oss som yttermera skall sugas
af skohandlarne när ändtligen vår vara blifver färdig. Nu frågas: Wvarför skola läder- och
skohandlare förtjena på tvåfaldigt vis såsom mellanhänder för vårt matriel och vårt arbete? Då
vi ej kunna förtjena på annat än ett vis nemligen genom hårdt enträget arbete som mången
gång lemnar klen lön för möda i följd af att vi stå under förstarkt tryck af kapitalisterna



skohandlarne: Kunna vi ej slå oss tillhopa gent imot kapitalisterna? Man vet ju att enighet ger
styrka och kan hända vi en dag genom sammanhållning kunna bjuda sko- och läderhandlarne
spetsen köpa vårt material i första hand och sälja vårt arbete direkt till allmänheten.”

§ 7

Föreningen beslöt att de medel (nämligen 33 kronor) som inflöto på den gemensamma festen
skulle användas till en gemensam fana.

§ 8

Herr A. G. Olsson tillfrågade föreningen om den godkände det val af kretsstyrelseledamot
som gjordes på det allmänna mötet den 1 december 1895 härpå svarade föreningen ja och
kvarstår alltså A. G. Olsson i nämnda styrelse.

§ 9.

Fråga om anonsering upptogs och beslöts att tills vidare annonsera i Nerikes Allehanda till
hvarje möte.

Mötet afslutades kl. half 11

Justeradt Örebro som ofvan
A. G. Olsson E. J. Fredell
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte måndagen
den 2 mars 1896.

Mötet öpnades kl. 9.15 af Ordförande

§. 1

Protokoll från föregående möte upplästes godkändes och justerades.

§ 2.

Bordlagda frågan om bildandet af ett Skomakeri Aktiebolag upptogs till behandling hvarefter
föreningen efter en stunds diskusition valde en Kommite bestående af 7 medlemmar att
utarbeta förslag till Stadgar och inkomma till föreningen med. Dock beslöts att hvarje Aktie
skulle kosta 10 kr. Till kommiterade valdes Norén Torin. Fredell. Norström. Palmkvist. Hjort
A. F. Carlsson.

§ 3.

En ny fråga om uppsättandet af egen Frabrik upptogs till behandling en liflig diskusition
utspan sig hvarefter frågan afslogs med 10 röster mot 8. Frågan upptogs ånyo hvarför den
bordlades till nästa möte.

§ 4.

Ordförande uppmanade medlemmarna genom Facktidningen att inkomma med förslag till
Congressen frågan bordlades tills nästa möte då förslag skall inlemnas

§ 5.

En upsats från Iternationäla Sekretariatet uppläste och beslöt föreningen att emedan
kostnaderna för ett ombud så dyrt icke för i deltaga i Werldskongressen.

§ 6.

Förslag till en enskild fest inlemnades och beviljades till festkomiterade valdes Winberg
Norén A. F. Carlsson, Torin Jonsson Norström och beslöts att kommiterade genom annons
meddela medlemmarna när och var festen skall hållas.

Mötet afslutades kl 11 31 em

Justeradt Örebro som ofvan
A. G. Olsson Carl Widell
Ordförande Sekr.



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte Torsdagen
den 9 April 1896.

Mötet öppnades af Ordföranden kl. 8.50 em

§. 1.

Protokoll från föregående möte upplästes godkändes och justerades.

§. 2.

Bordlagda frågan om uppsättande af egen Fabrik upptogs till behandling, men som flera talare
yttrade sig är den af för stor vigt och betydelse att under närvarande förhållande kunna fatta
något beslut huruvida man skall kunna understödja förslaget eller ej. Frågan bordlades tills
vidare.

§. 3.

Förslaget om bildande af ett Skomakeri Aktiebolag, beslöts att ändra till ett Andelsbolag
emedan som Ordförande yttrade sig Skomakeriarbetarna i sin helhet skulle draga mer förtjenst
af detsamma då det inte blefve andra än dom sjelfva som hade del i detsamma och invaldes
Sjöström i kommiten i stället för Carlsson som fluttat från stan.

§. 4.

Frågan om förslag till ändringar i Stadgarna bordlades tills nästa möte

§. 5.

Ett cirkulär upplästes af Ordföranden från Hamnarbetarna i Stockholm som ännu strejkar för
högre betalning om fackföreningar inom landet hville bisträcka dem med understöd och beslöt
föreningen att besträcka med 25 öre i veckan per medlem i högst fyra veckor ifall strejk
utbryter.

§. 6.

Redovisning från festen inlemnades af  Kommeten och utvisade en behålning af 1 kr och 25
öre som beslöts att läggas till Fanfonden och beviljades festkommiten full och tacksam
ansvarsfrihet.

§. 7.

Beslöts att genom insamlingar på mötena försöka att öka fanfonden så att föreningen
framdeles kan inköpa sig en fana Herr S. Torin åtog sig sjelfmant att gå ut med en lista för
insamlandet af frivilliga bidrag för nämda ändamål hvilket tacksamt antogs af föreningen
under aftonens lopp inflöt 1 kr. 50 öre i Fanfonden.



Mötet afslutades kl. 10 15 em

Justeradt Örebro som ofvan
Ordförande Carl Widell
A. G. Olsson Sekr



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte Måndagen
den 4 Maj 1896

Mötet öppnades i vanlig tid af Ordföranden

§. 1.

Protokoll från föregående möte upplästes godkändes och justerades.

§. 2.

Bordlagda frågan om ändringar i Stadgarna upptogs till behandling och beslöts att inga,
ändringar i Stadgarna skulle förekomma.

§. 3.

Inlemnades en Diskisitionsfråga af Palmqvist så lydande fins någon möjlighet inom yrke vårt
att medels befriandet af handarbetet uppnå normalarbetsdag frågan diskuterades en stund
hvarefter den bordlades att ytterligare diskuteras på möte senare

§. 4.

Uppmanades de medlemmar inom fackföreningen som arbetar hos Nederfeldt att försöka få
honom att betala samma arbetslön som Ohlson.

§. 5.

Förslag till en Gökotta inlemnades och beviljades och beslöt föreningen att den skulle ega rum
Pingstdagen och bestämdes priset till en krona för par till Kommiterade valdes Eklund Widell
Jonsson Eriksson och Thorin

Mötet afslutades kl 11 e.m.

Justeradt Örebro som ofvan
Ordförande Carl Widell
A. G. Olsson Sekr



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens möte Måndagen den 1 Juli
1896.

Mötet öppnades som vanligt af Ordföranden

§ 1.

Protokoll från föregående möte upplästes godkändes och justerades

§ 2.

Wal af ombud till Congressen företogs och valdes enhälligt Ordföranden A. G. Olsson och
upplyste Ordföranden att 1.25 öre pr medlem skall utbetalas till förbundet för omkostnader till
Congressen

§ 3.

Föreningen beslöt att emedan mötet var så fåtaligt besökt utlysa ett extra möte Lördagen 7
Juni kl. 9 fm för att granska de förslag som är inlemnade till Congressen och tillsattes en
kommite att agitera för att få medlemmarna så mycket samlade som möjligt till detta möte och
åtog sig A. W. Andersson Jonsson Thorin och Wilhelm Carlsson detsamma.

Mötet afslutades kl. 10.30 em.

Justeradt Örebro som ofvan
A. G. Olsson Carl Widell
Ordf Sekr.



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens extra möte Söndagen
den 7 Juni 1896.

Mötet öppnades kl. 9 fm af Ord

§ 1.

Sedan Ordföranden hällsatt de närvarande välkomna upptogs och genomgicks förslagen till
Congressen

§ 2.

Förslag från förbundsordföranden om den Skandinaviska Skoarbetarkongressen i Köpenhamn
1897 godkändes och beslöts att tillsluta sig till det Sv Socialdemokratiska Arbetarepartiet

§ 3.

Förslag från Göteborgs afd godkändes fjerde pungten om ändringar af medlemsböcker i stället
för medlemskort samt sjunde om att ingen nytillträdande afd eger rätt att fodra strejkunder
stöd för än efter 6 månader

§ 4.

Från Eslöfs afdel godkändes första pungten om att medlemmarna sjelfva betalar sin
medlemsbok med 25 öre

§ 5.

Förslag från Karlskrona afd godkändes första att uppsätta en specifikation öfver de
Skoarbetare som ej kunnat förmås att ingå i någon fackförening och införa det i Facktidningen
Samt att Facktidningen ska utkomma som vanligt antingen Förbundet sluter sig till det
Socialdemokratiska förbundet eller ej

§ 6.

Att upptag afgiften till Congressen utsågs Jonsson Wester Torin och Fredell.

Mötet afslutades kl 11 fm

Justeradt Örebro som ofvan
A. G. Olsson  Carl Widell
Ordf. Sekr.



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte Måndagen
6 Juli 1896

Mötet öppnades kl. 8 e m af Ordföranden

§ 1.

Protokoll från ordinarie mötet samt från föreningens extra möte söndagen den 7 juni
godkändes och justerades

§ 2.

Föreningen beslöt att ur kassan taga de resterande medlen för de medlemmar som inte kunnat
förmås att erlägga en afgift till Congressen

§ 3.

Föreningens ombud A. G. Olsson tillfrågade medlemmarna om han finge pengarna till biljett
samt redovisa vid framkomsten i Göteborg hvilket enhälligt beviljades

Mötet afslutades som vanligt

Justeradt Örebro som ofvan
A. G. Olsson Carl Widell
Ordförande Sekr.



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningen ordinarie möte Måndagen
den 10 Aug 1896

Mötet öppnades som vanligt af Ordf.

§ 1.

Protokoll från föregående möte upplästes godkändes och justerades

§ 2.

Föreningens ombud A. G. Olsson redogjorde öfver Congressens förhandlingar samt för öfrigt
hur dan ställningen inom de olika delar af landet der fackföreningen finnes hvilket utvisade att
Örebro står lägst inom Organisationens område.

§ 3.

För detta ändamål beslöt föreningen att välja en kommite bestående 7 medlemmar nämligen E
G Eriksson A. W. Andersson J. Nilsson Winberg Ekman Eklöf samt C G Sjöström som fått
ått i uppdrag att till nästkommande möte försöka att få de Skomakeriarbetare som ännu ej
tillhöra fackföreningen att ingå i densamma.

§ 4.

Ett förslag om nedsättande af månadsafgift inlemnades och upptogs till behandling hvilket en
stunds lifligt diskuterades och fattades det beslut att när medlemsantalet uppstiger 75
medlemmar  månadsafgiften då skall sänkas till 25 öre pr medlem

§ 5.

Ordföranden upplyste att samtliga fackföreningar här på platsen skulle utlysa ett gemensamt
möte och uttala sina åsikter om Cigarrarbetarnestrejken.

Mötet afslutades kl. 10 e. m.

Justeradt vid Protokollet
A. G. Olsson Carl Widell
Ordf. Sekr.



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte Måndagen
den 7 September 1896

Mötet öppnades som vanligt af Ordföranden

§ 1.

Protokoll från föregående möte godkändes och justerades

§ 2.

Kommiterade som fått i uppdrag att besöka Skomakeriarbetarna här i staden för att om möjligt
få dem att ingå i Fackföreningen redogjorde ofver sitt uppdrag och visade det sig att det lönar
nöden att försöka emedan 9 medlemmar ingingo i föreningen hvarför kommiten föreslog att
ny kommite skall väljas hvarje månad som skall hafva i uppdrag att förmå så många som
möjligt att ingå i föreningen samt att anteckna deras Namn och Ad=  som inte hvill ingå i
föreningen i Kommiten valdes Nilsson A W Andersson Ekman J E Carlsson O Johansson
Blomqvist och Norström

§ 3.

Ordföranden uppläste en inbjudan från Svenska Socialdemokratiska arbetarpartiet samt
stadgar för detsamma hvarefter frågan bordlades tills annat möte

§ 4.

Föreningen beslöt att till Cigarrarbetarna här i staden utbetala 10 öre veckan till understöd så
länge lockouten varar

Mötet afslutades kl. 10 em.

Justeradt Örebro som ofvan
A. G. Olsson Carl Widell
Ordf. Sekr.



Protokoll fört vid Skorbetarefack-
föreningens möte Måndagen 5 Okt 
1896

Mötet öppnades som vanligt af Ordf

§ 1.

Prottokoll från föregående möte godkändes och justerades

§ 2.

Kommiten som får i uppdrag att att besöka samtliga Skoarbetare här staden redogjorde öfver
sitt uppdrag  och upplyste kommiten att många tyckes inte vara så obenägna för att ingå i
fackföreningen då andra deremot tyckas vara alldeles omöjliga. För den orsak skull föreslog
Kommiten att ytterligare ny komite skall väljas denna gång bestående af 10 medlemmar
hvilket biföls och skall denna kommite fördelas i två hälfter nämligen en för Norr och Wester
samt en för Söder och Öster till kommiterade valdes Ekman Wallgren Ekelund Gelin
Lindgren Lind Sjöström Blomqvist Svärd och Carlsson.

§ 3.

Bordlagda frågan om anslutning till Svenska Socialdemokratiska Arbetarpartiet diskuterades
en stund ganska lifligt och fattades det beslut att frågan får uppskutas tills vidare.

 § 4.

I Styrelsen invaldes Ekman i stället Fredell som rest från staden och skall han i likhet med
Fredell uppbara afgift för det medlemmar som af försumlighet uraktlåtet detsamma och valdes
undertecknad att vara korrespondent medlem tills årets slut

§ 5.

Föreningen beslöt att utlysa ett extra möte för Skomakarna här i staden för att få sammanträffa
med alla och få öfvertyga dem om nödvändigheten af af att organisera sig skulle detta visa sig
utan verkan beslöts att gå bröstgänges till väga med dem t ex forbjuda dem att arbeta qvar i
den kondition de innehafva  om de ej vill ingå i fackföreningen

Mötet afslutades kl 11 em

Justeradt Wid Protokollet
A. G. Olsson Carl Widell
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört Skoarbetarefack-
förenings mötet måndagen den
2 November 1896

§ 1

Enligt beslut utlystes ett allmänt möte för samtliga Skomarna här i staden före
fackföreningens mötets början och hällsade Ordförande de närvarande välkomna hvarefter han
höll ett kort men kraftigt fördrag om skomakarnas nedtryckta stälning samt uppmanade alla
utom föreningen stående att ingå i fackföreningen hvarefter en fråga diskuterades så lydande
på hvilket sätt kan Skomakarna förbättra sin ekonomiska stälning inom samhället sedan
frågan en stund diskuterades tycktes allas mening vara den att ingå i föreningen.

§ 2.

Efter allmäna mötets slut upplästes protokollet från föregående möte hvilket godkändes och
justerades

§ 3.

Ett förslag inlemnades om att hyra en fackföreningsverkstad forslaget bordlades till s nästa
möte.

§ 4.

Förslag till en fest inlemnades och biföls och beslöts att hålla en suskriberad fest men fört
öfrigt fick festkommiten full ansvarsfrihet att arrangera festen efter eget behag till
festkommiterade valdes Widell Ekman A W Andersson Winberg och Palmqvist

§ 5.

Agitationskommiten redogjorde öfver sitt uppdrag och yttrade bland annat att de flesta
arbetarna som bor i utkanterna af staden till det mesta består af personer som knappast hvet
vad fackförening är för någonting dessa tyckte kommiten icke är lönt att agitera för i en
synnerhet som dom tycker vara alldeles belatna med sin stälning och icke kan formås att ingå i
fackföreningen ny kommite valdes bestående af 6 medlemmar och en reserf nemligen A. G.
Olsson Palmqvist Gelin Höckert Walund Wester samt Ekelund som reserf

Mötet afslutades kl 11 e.m.

Justeradt vid Protokollet
A. G. Olsson Carl Widell
Ordförande Sekr.



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens sammanträde Måndagen
den 7 December 1896

Mötet öppnades som vanligt af Ordf

§. 1.

Protokoll från föregående möte godkändes och justerades.

§. 2.

Redovisning ofver festen inlemnades och utvisade en behålning af 22 kr. 32 öre. och
tillerkändes festkommiten full och tacksam ansvarsfrihet

§. 3.
Utsågs en Kommite att uppsätta prislistor för att af föreningen granska och framläggas för
Mästarna här i staden och valdes i denna Kommite Palmqvist Winberg Lind A W Andersson
Höckert Eriksson och Wester.

§ . 4.

Emedan val af ombud till Skandinaviska Skoarbetarecongressen blef uteglömd har Förb-
Styrelsen beslutat att hvarje Afd eger rätt att uppsätta ombud och uppsatte föreningen 3
nemligen Förb Ordf Lindblad Göteborg Christian Nilson Christianstad samt Hoglund
Stockholm.

§. 5.

Ny Agitationskommite valdes bestående 4 medlemmar nemligen Winberg Carlsson Almqvist
och Lund.

§. 6.

Herr Torin utsågs att handhava en lista för upptagande af prenumeranter på Folkbladet

§. 7.

Till Revisor att granska Kretsstyrelsen räkenskaper utsågs Ekman.

Mötet afslutades kl 11 e.m.

Justeradt Vid Protokollet Carl Widell
A. G. Olsson Sekreterare
Ordförande



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens Sammanträde Måndagen
den 4 januari 1897

Mötet öppnades som vanligt af Ordf.

§ 1.

Protokoll från föregående möte godkändes och justerades.

§ 2.

Waldes en Agitationskommite bestående af 6 medlemmar nemligen Carlsson Blomqvist
Winberg A. W. Pettersson A. W. Andersson samt Fornell.

§ 3.

Invaldes Widell i kommiten att uppsätta prislistor i stället för Lund som rest från Samhället.

§ 4.

Till revisorer att granska föreningens räkenskaper valdes Eriksson och Almqvist

§ 5.

Till ombud i Kretsstyrelsen för nästkommande år valdes Winberg och till Supliant Blomqvist

§ 6.

Förslag till en fests hållande till förmån för Fanfonden vilket beviljades och valdes till
kommiterade Winberg Widell Lindgren Höckert Blomqvist Wester Nilsson Johansson A W
Pettersson Palmqvist och Torin

Mötet afslutades kl. 11 e m

Justeradt vid Protokollet Carl Widell
A. G. Olsson Sekr.
Ordförande



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens sammanträde Måndagen
den 1 Febr 1897.

§ 1.

Protokoll från föregående möte godkändes och justerades.

§ 2.

Revisionsberättelse upplästes och godkändes och till erkändes Styrelsen full och tacksam
ansvarsfrihet för det gångna året

§ 3.

Tillerkändes Styrelsen att afgiftsfritt få sina manadsafgifter kvitterade i sina medlemsböcker
för nästkommande år

§ 4.

Styrelseval förättades och valdes till Styrelse A. G. Olsson. F. O. Palmqvist Winberg Ekman
och Blomqvist. Styrelsen konstituerade sig sedan sålunda Olsson Ordf Palmqvist Kassör
Ekman Sekr. Samt Winberg såsom vice Ordf och Blomqvist såsom vice Sekreterare

§ 5

Redovisning öfver festen inlemnades och utvisade en behållning af 3.50 öre

§ 6.

Genomgicks förslagen till prislistor men som tiden ej medgaf att diskutera dem fullständigt
beslöts att hålla ett extra möte Söndagen den 14 Febr kl. 10 f.m för att deskutera dem
fullständickt

§ 7.

Tillsattes en kommite att inköpa en fana och valdes till kommiterade 5 nemligen Oskar
Palmqvist Torin Elander och Oskar Petterson

§ 8.

Föreningen beslöt att inköpa en Stämpel samt att icke annonsera mötena för nästkommande
år.

§ 9.

Till agitationskommitté valdes Almqvist Ekman Lundin och Johansson



§ 10.

Under aftonens lopp inflöt i kassan 8 inträdesafgifter å 50 öre 4 kr 28 månadsafgifter å 40 öre
11 20 summa kr 15.20 öre

Mötet afslutades kl 11 e m

Justeradt vid Protokollet
A. G. Olsson Carl Widell
Ordförande Sekr.



Protokoll fört vid Skoarbetaref.
Föreningens extra sammanträde
den 14 Febr 1897

Mötet öppnades som vanligt af ordf. Kl. 10 fm

# 1.

Som kretstyrelsen hade möte kl. ½ 11. och ordf. Som afgående, och v. ordf som nytillträdande
medlem af sagda styrelse måste bevista deras möte, utsågs att leda föreningens förhandlingar
under mötet Herr H. Almqvist.

# 2.

På dagordningen stod att granska komiterades förslag till prislista, och beslöt föreningen att
först indela Mästarne i klasser, sen beslöt föreningen följande indelning: I 1sta kl. P. E.
Eriksson, Pontus Bergström och J. Westerfeldt. I 2ndra kl. Erik Johansson och K. E. Thorsell,
för arbete afsedt till försäljning här på platsen, Samt i 3dje kl. Erik Johansson, och K. E.
Thorsell för arbete afsedt till försäljning på andra platser samt L A Larsson 42 Köpmangatan,
Andersson Markgränsen And. Larsson Spånga samt O. F. Edenholm.

# 3.

Derefter företogs granskning af förslaget till prislista, som upplästes och diskuterades punkt
för punkt, och efter en stunds liflig debatt hvari några mindre ändringar föreslogs beslöts
föreningen att med de föreslagna ändringarna antaga densamma.

# 4.

Herr Widell påpekade Förb. Styrelsens 6 # mom 5, hvari stadgas att afdelning, som önskar
ändring i löneförhållandena, skall före Januari månads utgång till Förb. Styrelsen insända
prislista, och som vi nu är i midten af Febr. Förb. Styrelsen skulle lemna våra anspråk utan
afseende. Föreningen beslöt att ändå gjöra en förfrågan, och deri framhålla att sagda stadgar ej
kom föreningen tillhanda förrän till mötet i Febr.

# 5.

Herr Oskar Pettersson föreslog det föreningen, med upphäfvande af sitt beslut om inköp af en
Fana, nu ville besluta inköpa ett Standar. Efter en kort debatt beslöt föreningen att qvarstå vid
sitt tidigare beslut.

Mötet afslutades kl 12.20

Justeradt Vid protokollet
A. G. Andersson J. E. Ekman
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie sammanträde
1 Mars 1897

Mötet öppnades som vanligt af ordf kl 8. Em

# 1.

Protokollen från föreningens ordinarie sammanträde den 1 Februari, och extra sammanträde
14 Februari granskades, godkändes och Justerades.

# 2.

Föreningen beslöt att uppflytta And. Larsson från 3dje till 2ndra klass.

# 3.

Ordföranden upplyste att undertecknad haft ett samtal per telefon med Förb. Ordföranden
hvaraf framgick att för. Godkänner den af Fack för. Till Förb.styrelsen insända prislistan, så
att vi i händelse af konflikt har att beräkna Förb. Understöd. På samma gång ville ordföranden
fråga hur föreningen ansåg att vi lämpligast borde gå tillväga för att få de arbetare som ännu ej
förmåtts ingå i föreningen att nu sluta sig till densamma. Framhöll det mången i all synnerhet
de som äfven hade familj att försörja, skulle i händelse af arbetsinställelse blifva af nöd
bringade att arbeta som strejkbrytare för att kunna uppehålla sig, då deremot de, som ingått i
Förbundet hade att beräkna om ock litet understöd, så dock så mycket att man ej behöfde lida
egentlig nöd Efter en kort diskussion uttalade Föreningen som sin åsigt att som tiden nu var
för kort för bildandet af s. k. Verkstadsklubben, nu borde inbjuda alla Mästarnas arbetare till
ett gemensamt möte nästa söndag 7 mars kl. 3 e.m för gemensam öfverläggning af
framläggandet af prislistan, hvilken åsigt alltså blef Föreningens beslut.

# 4.

Inkomsterna för mötet utgjorde: 9 inträdesafgifter a 50 öre 4.50 34 månadsafgifter a 40 öre
13.60, Summa kr. 18.10

Mötet afslutades kl. 10.15 e.m.

Justeradt Vid Protokollet
A. G. Olsson E. Ekman
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Skoarbetarfack-
föreningens extra möte (8 mars 1897

# 1.

Mötet öppnades kl 8 em som vanligt af Ordföranden, som med anledning af att till mötet
inbjudits äfven utom föreningen stående arbetare hos de olika mästarne, höll ett kortare
anförande, hvari han framhöll organisationens mål och betydelse, samt uppmanade dem som
voro närvarande, men ej voro medlemmar af föreningen, att nu sluta sig till densamma.

# 2.

Protokoll från föregående möte upplästes godkändes och justerades.

# 3.

Uppläste föreningens förslag till klassindelning af mästarne, och beslutade mötet att, som inga
arbetare från Edenholm och Spongs voro närvarande, och ingen af dem tillhör föreningen,
stryka dessa mästare från listan.

# 4.

Prislistan upplästes, och efter en kortare diskussion beslöts att göra följande ändringar: På
grund af att mästarna nu ej gorde någon skilnad i pris på bottning på tofflor sydda med rand
och vanlig bottning, vi också skulle betrakta det som vanlig bottning, samt att uppsätta 25 öre
extra för ljusa öfverdelar. Båda punkterna gällande för såväl Herr- som Damskodon.

# 5.

Derefter företogs till behandling möjligheten och viljan att genomdrifva dessa fordringar och
efter en lång och understundom ganska het diskussion hvari alla tycktes vara ense om
behofvet af en lönereglering beslöt föreningen att tillsätta en komite bestående af 2 man från
hvarje mästare, att besöka sina kamrater som ej tillhörde föreningen och söka förmå dem att
ingå i föreningen, och fick komiterade i uppdrag att utskrifva quitton på möjligen emottagna
inträdesafgifter och skulle sedan afhållas ett extra möte å tid som styrelsen genom annons
tillkännagifves Till kom. Valdes:

för Olssons arbetare Blomqvist och undertecknad
för Bergströms arbetare    Videll och Almqvist
för Nederfeldts     ” Palmqvist och Nilsson
för Thorsells        ”  Fornell och Sjöström
för Erik Johanssons  ” Carlsson och Höckert
för And Larsson  ” Eriksson
för Anderssons  ” Pettersson och David Jansson
samt för L. A. Larssons       ” A. G. Olsson och Thorin.



# 6

Inkomster för mötet utgorde 5 intr. a 50 öre 2.50 18 månadsafgifter a 40 öre /.20 Summa kr
9.70.

Mötet afslutades kl. 11 e m.

Justeras Vid Protokollet
A. G. Olsson J. E. Ekman
Ordföranden Sekreterare.



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens extra sammanträde (21
Mars 1897

Mötet öppnades af Ordf. Kl. 3 e m.

# 1.

Protokoll från föregående möte upplästes, godkändes och justerades.

# 2.

Agitationskomiten redogjorde för sitt uppdrag, hvaraf framgick att alla arbetare hos mästarne
nu tillhör föreningen, på några få undantag när, och dessa på grund af religiösa åsigter ej stod
att vinna, men dessa har lofvat på heder- och ära att ej i händelse af arbetsinställelse arbeta
som strejkbrytare. I sammanhang härmed uppläste Ordf. Förb. Styrelsens svar på föreningens
anhållan om prislistans godkännande, hvari står att Förb. Godkänna föreningens anspråk med
vilkor att arbetarna sluter sig till organisationen, och på så sätt visar att de sjelfva verkligen
vill göra något för bemälda sak. Herr Asker talade å de religiösas vägnar, och både för sin
egen och de öfriga religiösas vägnar, och både för sin egen och de öfriga religiösas del
försäkrade att då de sagt sig ej motarbeta föreningen, kunde föreningen tryggt lita på deras
hedersord De förstodo mycket väl att de, då de ej tillhörde föreningen, i händelse af strejk ej
kunde få något understöd af föreningen, men kunde ej ändå ingå i densamma. Ordföranden
upplyste att arbetarna hos L. A. Larsson på inga vilkår stod att vinna för föreningen, och på
grund deraf beslöts att stryka sagda Mästare från listan..

# 3.

Ordf. Föreslog, att då föreningen skulle fatta afgörande beslut angående framläggandet af
prislistan föreningen skulle rösta med slutna sedlar, hvarpå den röstandes namn och adress,
samt uppgift på hvilken mästare den röstande arbetade hos, skulle antecknas, till förebyggande
af att sedan skjuta skulden på hvarandra för föreningens beslut i denna fråga. Efter en stunds
diskusion ansåg föreningen att sådant försigtighetsmått onödigt, alldenstund ingen talat mot
prislistans framläggande. På ordf. Fråga om föreningen stodo som en man för listans
framläggande svarades enhälligt ”ja”.

# 4.

Herr Oskar Petterson föreslog en komite från hvarje mästares arbetare bestående af 3 man och
skulle dessa komiteer hos sina resp. Mästare framlägga listan, och Förb. ingripa först om
dessa kom. underhandlingar ej ledde till nöjaktigt resultat. Fruktade att vi i annat fall skulle
väcka ond blod hos mästarne, och svaret skulle bli ”Hvad har jag med Eder att göra, sänd mig
mina egna arbetare, och låt mig få underhandla med dem”. Å andra sidan framhölls att det
enda rätta var att på en gång framlägga listan i Förb. namn då listan i alla fall skulle
underskrifvas af Förb. och ej af de olika mästarnes arbetare. Vid verkstäld votering föll Herr



Pettersons förslag med 1 röst mot 41, som röstade för att underhandlingarna skulle ske i Förb.
namn.

# 5.

Föreningen beslöt att framläga listan den 7 April och begära svar på fjorton dagar eller till den
21 Aprill, och utsågs en komite bestående af 1 man från hvarje mästare att verkställa beslutet.
Till kom. Valdes: Olsson, Palmqvist, Almqvist, Carlsson, Fornell, Eriksson och A. V.
Pettersson.

# 6.

Inkomsterna för mötet voro: 13 inträdesafgifter a 50 öre 6.50. 7 månadsafgifter a 40 ore 2.80
sa. kr 9.30.

Mötet afslutades kl 5 e. m.

Justeradt Som ofvan
A. G. Olsson J. E Ekman
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte (5 April 
1897

Mötet öppnades som vanligt af Ordf. Kl. 8 em.

# 1.

Protokollet från föregående möte upplästes godkändes och justerades.

# 2.

Ordf. Uppläste en skrifvelse från Förb. Styr. Hvari vi bedes dröja med framlägandet af våra
prislistor tills lönerörelsen i Helsingborg blef bilagd, och beslöt föreningen, att på grund af att
nu är den lämpligaste tiden för oss, göra annu en hemställan till Förb. att få börja. Skulle vi ej
få gynsamt svar före (20 skulle frågan fall, men skulle gynsamt svar komma skulle styrelsen
genom annons sammankalla extra möte.

# 3.

Föreningen beslöt att ånyo annonsera sina möten i Nerikes Allehanda.

# 4.

En begäran inkom från arbetarna vid Örebro Skofabriker, att föreningen skulle inbjuda dem
till ett möte, och hjelpa den bilda fackförening, emedan ingen af fruktan för obehag vågade
ställa sig i spetsen för en förenings bildande. Frågan bordlades.

# 5.

Beslöts med 17 röster mot 10 att välja agitationskomite. Till kom. valdes: Nilsson och
Eriksson

# 6.

Upplästes en skrifvelse från Förb. Styr. Hvari Styr. påbjuder 4 veckors uttaxering  för
lokouten i Lysekil. Men beslöts att som det ej i skrifvelsen stod hur stor uttaxeringen skulle
vara, bordlägga frågan tills klart besked kunde lemnas.

# 7.

Beslöts att hålla en faninvigningsfest Påsk dagen kl. 7 em. hvartill allmänheten skulle ega
tillträde, och bestämdes inträdesafgiften till 25 öre. Styrelsen fick i uppdrag att rangera festen.

# 8.



Inkomsterna för mötet voro: 4 inträdesafgifter a 50 öre 2 kr. 37 månadsafgifter a 40 öre 14-80
Summa kr. 16.80.

Mötet afslutades kl. 11.15 em.

Justeras Som ofvan
A. G. Olsson J. E. Ekman
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens extra sammanträde
(11 April 1897.

Mötet öppnades som vanligt af  ordf. Kl. 10 f.m.

# 1

Protokoll från föregående möte upplästes godkändes och justerades.

# 2.

Ordföranden uppläste skrifvelse från Förb. styrelsen hvari vi tillåtes nu framlägga vår antagna
prislista, men ej vidtaga några vidare åtgärder än underhandling, för än lönerörelsen i
Helsingborg blifvit bilagd Förening beslöt framlägga listan 12. Och begära svar den 21 då nytt
möte skulle hållas.

# 3.

Uttaxeringen för Lokouten i Lysekil skall utgå med 10 öre i veckan i 4 veckor.

# 4.

Inkomsterna för mötet voro: Inträdesafgifter 5 a 50 öre 2.50 månadsafgifter 5 a 40 öre 2 00
summa kr. 4 50.

Mötet afslutades kl. 11. Fm.

Justeras Vid Protokollet
A. G. Olsson J. E. Ekman
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens extra sammanträde den 21 
April 1897

Mötet öppnades som vanligt af ordföranden

# 1.

Protokollet från föregående möte upplästes godkandes och justerades.

# 2.

Komiten som framlämnat prislistorna till mästarne redogjorde nu för mästarnes svar, som
voro: En lista för 1sta kl. upprättad af Ernst Olsson, som sedan antagits äfven af Petrus
Bergström och J. Nederfeldt. Samt en lista från K. E. Thorsell för den 2ndra, och 3dje kl. samt
en lista från Erik Johansson för 2ndra kl. och sade sig Erik Johansson ej kunna godkänna 3dje
kl. lista för sitt förlagsarbete. And. Larsson hade sagt sig på inga vilkor låta binda sig af en
prislista, då han drifva så godt som inget skomakeri, utan endast existerar på skohandel.
Andersson på Markgränsen hade deremot sagt sig godkänna samma pris som de af Thorsell
godkända. I de af mästarne presenterade listorna godkände en del af våra anspråk men en del
sade sig mästarne på inga vilkor kunna godkänna, och beslöt föreningen att om 1sta kl.
mästarne ville höja priset på korkbotten å mans till 1 50, samt vanliga tungtoflar till 8 kr. samt
2ndra klass höja dambottning till 2 75 och betala 25 öre för mellansulor å mans, skulle
föreningen förklara sig nöjd med listan. Föreningen beslöt äfven att göra annu en anhållan hos
And Larsson att antaga 2ndra kl. lista, och hos Erik Johansson att han skulle antaga 3dje kl
prislista för sitt förlags-
skomakeri. Till komiterade att i och för dessa ändringar och förnyade ansökningar besöka
mastarne valdes Ekman, Videll, A. Holmgren, Nilsson Eriksson och Eklöf, och skulle dessa
meddela mästarnes svar på möte (22, då afgörande beslut skulle fattas.

# 3.

Upplästes ett cirkulär från Förb. Styrelsen om utdebitering af 25 öre för strejken i
Helsingborg, och beslöt föreningen att, tills dessa medel hinner uttaxeras, förskottera dem ur
föreningens kassa.

# 4.

Inkomsterna under mötet voro: 4 månadsafgifter a 40 öre 1.60 summa 1.60

Mötet afslutades kl. 10 15 e.m.

Justeras: Som ofvan
A. G. Olsson E. Ekman



Ordförande Sekreterare

Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens extra sammanträde (22
April 1897

Mötet öppnades som vanligt af Ordföranden kl 8 e.m.

# 1.

Protokoll från föregående möte upplästes, godkändes och justerades.

# 2.

Komiten, som haft i uppdrag att besöka mästarne för underhandling i vissa punkter i
mästarnes svar till föreningen å den framlagda prislistan, redogjorde för sitt uppdrag, hvaraf
framgick att 1sta kl. mästare godkände arbetarnes fordran, samt att 2ndra kl mästare godkände
25 öre för mellansula å mans, men deremot på inga vilkor förband de sig att betala mera än 2
50 för dambottning, men efter en stund samtal godkände att betala 15 öre för mellansulor.
Deremot stod ej till att få Erik Johansson att underskrifva 3dje kl. lista. Föreningen beslöt
antaga 1sta och 2ndra kl. lista så som den nu förelåg, men skulle göras ännu ett försök att få E.
Johansson att underskrifva 3dje kl. lista. Angående And. Larsson som ej kunde fås att antaga
några strängare åtgärder för närvarande, då han faktiskt ej är beroende af sitt Skomakeri.

# 3.

Föreningen beslöt att, sedan prislistan blifvit renskrifven, en kom. på 3 man skulle måndagen
(26 besöka mästarne och få deras underskrifter på listan, samt söka förmå Erik Johansson att
underskrifva listan ofvan för 3dje kl Äfven beslöts att låta trycka 200 listor för utdelning bland
mästarne och föreningsmedlemmarne. Till kom. valdes: Sjöström Karlsson och Höckert.

Mötet afslutades kl. 10 e.m.

Justeras: Som ofvan
A. G. Olsson J. E. Ekman
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte (3 Maj 1897

Mötet öppnades som vanligt af ordf. Kl. 8 e.m.

# 1

Protokollet från föregående möte upplästes, godkändes och justerades.

# 2.

Upplästes en skrifvelse från Förb. Styrelsen hvari styrelsen anhöll om sammanlagt 5 veckors
utdebitering á 25 öre pr. vecka till de strejkande kamraterna i Helsingborg, och beslöts att
utbetala dessa medel.

# 3.

Kom. som haft i uppdrag att besöka Mästarne för att få prislistan underskrifven, redogjorde
för sitt uppdrag, hvaraf framgick att alla mästare undertecknadt listan, utom Erik Johansson,
som vägrade underskrifva listan för sitt förlagsskomakeri, och beslöt för. att en kom. på 3 man
skulle besöka Johansson, för att om möjligt få en uppgörelse. Till kom. valdes: Almgren,
Nilsson och J. Karlsson.

# 4.

Beslöts att för att underlätta föreningens arbete med kontroll vid aflöningarne, bilda så k.
Werkstadsklubbar, som skulle söka på mera enskild väg afhjelpa möjliga förekommande
oegentligheter, och beslöts välja 1 ordf. och sekr för hvarje klubb valet utföll sålunda: för
Olssons arbetare: Vinberg ordf. Ekman sekr för Bergströms arbetare Almqvist ordf. Videll
sekr. för Nederfeldts arbetare Nilsson ordf. Palmqvist sekr. för Johanssons arbetare J.
Karlsson ordf. Holmgren sekr. för Thorsells arb. Johansson ordf. Vallgren sekret. För
Anderssons arb. Pettersson ordf. Väster sekret.

# 5.

Bordlagda frågan angående Skofabriksarbetarnes anhållan att för. skulle inbjuda dem till
något af våra möten upptogs till behandling, och beslöt för. att inbjuda dem till nästa möte.

# 6.

Föreslogs att för. skulle annordna en lustresa någon söndag i sommar, men efter en stunds
debatt beslöts hanskjuta frågan till kretsstyr.

# 7.

Inkomsterna för mötet voro: Inträdesafgift á 50 öre 28 månadsafgifter á 40 öre summa 11.70.



Mötet afslutades kl. 11 e.m.

Justeras Som ofvan
A. G. Olsson  Ordförande J. E. Ekman Sekreterare

Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte 31 Maj

1897

Mötet öppnades som vanligt af Ordf.

# 1.

Ordföranden hälsade de närvarande skofabriksarbetarne välkomna, och framhöll
organisationens betydelse för fabriksindustrin, hvarefter vidtog en liten diskussion om
lämpligaste sättet för bildandet af en fackförening bland arbetarne vid harvarande Skofabriker.
Alla tycktes vara ense om det nödvändiga i förenings bildande, endast sättet föranledde något
meningsutbyte. Herr Gartz anhöll att som det nu var närvarande endast ett fåtal, att dom har
som förr i Stockholm innan det blef någon större sammanslutning skulle få ingå i vår förening
, tills de blef så många att de kunde anse sig mäktiga arbeta på egen hand. Herr Svensson
deremot föreslog att de som voro närvarande, skulle utse en interimstyrelse som sedan skulle
sammankalla öfriga fabriksarbetarne till gemensamt möte. Herr Svensson förslag antogs med
4 röster mot 1 som röstade för Hr Gartz´s förslag. Till interimstyrelse valdes: Pettersson,
Vidholm , Gartz.

# 2.

Protokollet från föregående möte upplästes, godkändes och justerades.

# 3.

Kom. som besöks Erik Johansson, för att få hans underskrift på 3dje kl prislistan omtalade att
det ej fans någon möjlighet att få uppgörelse och beslöt föreningen att anhålla hos Förb. Styr.
Om tillstånd att blockera Erik Johanssons 3dje kl. affär, samt And. Larsson, och skulle sedan
lofte från Forb. Styr. Erhållits beslutet kungöras genom annons i alla 3 i Örebro utkommande
Tidningar.

# 4.

Herr Johansson, ordf. i Thorsells verkstadsklubb upplyste att han slutat sin anstalning hos
Thorsell, och utsågs till Ordf. i hans ställe Fornell.

# 5.

Beslöts att afhålla ett extra möte 3dje dag pings för behandling af verkstadsfrågan.

Mötet afslutades kl. 11. E.m.



Justeras: Som ofvan
A. G. Olsson J. E. Ekman
Ordförande Sekreterare

Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens extra sammanträde den
8 Juni 1897.

Mötet öppnades af Ordf. kl. ½ 9 e.m.

# 1.

Protokollet från föregående möte upplästes, godkändes och justerades.

# 2.

På tillfrågan upplystes att svar från Förb. Styr. på föreningens begäran om tillstånd för
Blockering ej erhållits.

# 3.

Verkstadsfrågan, bordlagd från föregående möte upptogs till behandling, men som mötet var
fataligt besokt blef diskusionen mindre liflig, endast ett par talade i frågan, men voro dessa
lifligt stämda för frågans realiserande. Vid proposionen voro alla afgifna röster för
föreningsverkstad. En komite på 3 personer tillsattes för att söka anskaffa lämplig lokal, och
sedan framlägga sitt förslag före föreningen som då hade att antaga eller forkasta komitens
förslag. Till komiterade valdes A. G. Olsson Palmqvist och Ekman. Komiten begärde, och
erhöll tillåtelse att få annonsera efter lokal.

# 4.

Inkomsterna voro 4 intradesafgifter á 50 öre 2,00 32 månadsafgifter á 40 öre 12.80 Summa
14.80.

Justeras: Som ofvan
A. G. Olsson J. E. Ekman
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie sammanträde
(5 Juli 1897.

Mötet öppnades af Ordföranden kl. ½ 9 e.m.

# 1.

Protokollet från föregående möte upplästes, godkändes och justerades.

# 2.

Komiten, som haft i uppdrag söka anskaffa lämplig lokal för föreningsverkstad redogjorde för
sitt uppdrag. På annonsen hade ankommit 2 svar, den ena lokalen belägen i Drottningg. 4
under möteslokalen, och bestod af  2 stora rum med 2 fönster på hvarje rum, och plats för 11
personer hyra (60 kr. den andra lokalen var i Drottning 34, och bestod af 2 rum och kök samt
ett verkstadsrum för en hyra af 375 kr. kom. förordade lokalen i 4 Drottningg. Och beslutade
föreningen enhalligt att hyra densamma, och anmalde sig på mötet 9 personer att hyra
verkstadsplats. Dessa, som nu anmält sig (hvarå särskild lista finnes) skall i händelse af
öfvertecning ega företräde. Hyran bestämdes till 2.50 pr månad, som skall förskottsvis betalas.
Att underskrifva kontraktet valdes Palmkvist. Angående lämpligaste belysningen, gas eller
fotogen, diskuterades en stund, men fattades ej något beslut utan bordlades frågan till nästa
möte.

# 3.

Upplästes Forb. Styrelsens svar på vår anhållan att få blockera Erik Johansson och And
Larsson och beslöts med 14 röster mot 6 att blockaden skulle träda i kraft.

# 4.

På grund af kungörelse från Forb. Styrelsen angående förnyadt val af ombud till
Skandinaviska Skoarbetarkongressen valdes: Forb. Ordf. A. G. Lindblad, Göteborg med 21
röster, Ch. Nilsson Christianstad med 15 röster och A. T. Bergman Stockholm med 13 röster.

# 5.

Inkomsterna för mötet voro: 3 intr. afg. Á 50 öre 1 50 27 månadsafg. Á 40 öre 10.80. Summa
kr. 12 30.

Mötet afslutades kl 11 e. m.



Justeras: Som ofvan
A. G. Olsson J. E. Ekman
Ordförande Sekreterare

Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte den
2 Aug 1897

Mötet oppnades som vanligt af ordf. kl. ½ 9 e. m.

# 1.

Protokollet från föregående möte upplästes, godkändes och justerades.

# 2.

Ordföranden upplyste att v. värden ej godkände en person att i föreningens namn underskrifva
hyreskontraktet på föreningsverkstaden, utan fordrade att ordf. Kassören och Sekr. Skulle
underskrifva detsamma och var detta verkstäldt och kontraktet stäldt i föreningens namn.

# 3.

Ordf. upplyste att alla 3 Tidningarne vägrade intaga annons om blockering, och kunde
Styrelsen på den grund ej värkställa föreningens beslut, och beslöt föreningen att, med
frångående af sitt förut fattade beslut, ej stämpla någon som strejkbrytare derför att de
arbetade hos mästarne i fråga, men ändå gjöra hvad man kan för att afhålla koleger från att
taga anställning hos dessa mästare.

# 4.

Föreningen beslöt att för belysning på föreningsverkstaden inköpa Fotogénlampor med 14
liniers brännare, och beslot föreningen tillsätta en komite på 3 personer att köpa de inventarier
som behöfves till verkstaden till kom. valdes: Almqvist, Carlsson och V. Eriksson

# 5.

Väcktes förslag att föreningen skulle ingå i Socialdemokratiska arbetarepartiet, men efter en
kort diskussion beslöts att på grund af att mötet var fåtaligt besökt, bordlägga frågan till nästa
möte och då annonsera att frågan skall afgöras.

# 6.

Beslöts att tillsätta en kom. på 3 personer att utarbeta förslag till ordningsregler till
föreningsverkstaden. Till kom. valdes: Dahlin, Eriksson och Jansson.

# 7.



Beslöts att tillsätta en agitationskom. på 2 personer att i sälskap med uppbördsmännerna
skulle agitera för föreningsverksamhet. Till kom. valdes: Friberg och Dahlin.

# 8.

Inkomsterna för mötet voro:  35 månadsafgifter á 40 öre Summa kr. 14.
Mötet afslutades kl. 11 e.m.

Justeradt Som ofvan
A. G. Olsson J.E. Ekman
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte den 6
Sept. 1897

Mötet öppnades af ordf. kl. 8 e.m.

# 1.

Protokollet från föregående möte upplästes, godkändes och justerades.

# 2.

Bordlagda frågan om föreningens inträde i socialdemokratiska arbetarepartiet upptogs till
behandling, och beslöt föreningen efter en stunds diskussion med 19 röster mot 6 att ingå i
partiet

# 3.

Komiten som skulle uppsätta förslag till regler för föreningsverkstaden inlemnade sitt förslag
som antogs av föreningen med några tilläg, och äro reglerna af följande lydelse:

Mom a: Verkstaden hålles öppen hvardagar från 6 f.m. till 9 e.m. söndagar från 6 till 10 f.m.
Mom b: Sällskapsupning förbjudes, och ingen berusad får vistas på verkstaden.
Mom c: Allt spel forbjudes på verkstaden.
Mom d: De som arbeta på verkstaden skall tillhöra fackföreningen.
Mom e: De som sitta på verkstaden välja bland sig en ordningsman, som har uppsyn öfver
              verkstadens tillhörigheter, samt ombesörjer inköp af de saker som af föreningen
              tillhandahålles verkstaden.
Mom f: Hvar och en sopar sin krok hvarje afton, och turas arbetarna om utbärningen af
             soporna.

# 4.

Föreslogs att föreningen skulle välja två uppbördsmän som af föreningen skulle aflönas, och
skulle dessa gå ut dagen efter mötena och uppbära afgifterna af dem som ej betalat på mötet.
Efter en stunds debatt beslutade föreningen att ej göra något åt saken under nu varande
arbetsår.

# 5.

Inkomsterna under mötet voro: 2 inträdesafgifter 1.00 65 månadsafgifter 26.00 summa 27.00

Mötet afslutades kl. 10 e.m.



Justeras: Som ofvan
J. Hj. Blomqvist J. E. Ekman
T. f. Ordförande Sekreterare

Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte den 4
oktober 1897

# 1.

Som både ordf. och v. ordf. voro frånvarande öppnades mötet af undertecknad kl ½ 9 och bad
mötet välja ordf. att leda mötets förhandlingar, och valdes dertill J. Hj. Blomqvist.

# 2.

Protokollet från foregående möte upplästes, godkändes och justerades.

# 3.

Undertecknad framförde Socialdemokratiska partiets helsning och tack till föreningen, derföre
att föreningen anslutit sig till partiet.

# 4.

Komiterade som inköpt inventarierna till fackverkstaden framlemnade räkningarna å de
inköpta inventarierna, vilka af fören. godkändes, och beslutade fören. att till kom. uttala sitt
tack för ett godt arbete.

# 5.

Föreningen beslutade att hemtaga partiliteratur till försäljning, och uppdrog att Palmqvist att
för egen räkning handhafva distributionen.

# 6.

Föreningen beslutade inkopa brefpapper och kuvert med föreningens namtryck. Inkomsterna
voro: 41 månadsafg. á 40 16.40 2 inträdesafg á 50 öre 1 kr Summa 17.40.

Mötet afslutades kl 11 e.m.

Justeras: Som ofvan
A. G. Olsson J. E. Ekman
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie sammanträde
den 1 Nov. 1897

Mötet öppnades af ordföranden kl ½ 10 e. m.

# 1.

Protokollet från foregaende sammaträde upplastes godkändes och justerades

# 2.

Ordföranden omtalade att det var ifrågasatt upprätta en expidition i Örebro för spridande af
Socialdemokratiska partiets tidningar och broschyrer, och att kretsstyrelsen hade tänkt sig
denna expedition förlagd till fackverkstaden. På samma gång uppmanade de som önskade
någon af partiets tidningar för återstoden af året, att anmäla sig så skulle styrelsen verkställa
prenumerationen tills exp. kom i gång. På samma gång tillfrågades föreningen, om föreningen
tillät Palmqvist hemtaga af Partiets broschyrer till försäljning, och svaret blef att det må vara
Palmqvist tillåtet att göra men att föreningen som sådan ej hade med den affären att göra.

# 3.

Föreslogs att föreningens medlemmar skulle så mangrant som möjligt ingå i Arbetare-
föreningen för att vid dess årsmöte i Februari 1898 söka motarbeta ett väntadt förslag till
ändring i deras stadgar, hvari fackföreningsmedlemmar skulle utestängas från föreningen och
sedan lokalen kanhanda vara stäng för våra agitationsmöten. Föreningen beslöt att vi skulle
agitera hvar i sin mån för inträde i arbetareföreningen, men att vi borde ingå minst 10 åt
gången, då inträdesafgiften är nedsatt. En lista framlades, och antecknade sig 11 personer att
ingå vid nästa möte.

# 4.

Inkomsterna för mötet voro 64 månadsafgifter á 40 öre 25.60 samt 5 inträdesafgifter á 50 öre
2 50 Summa 28.10.

Mötet afslutades kl 11 e.m.

Justeras: Som ofvan
A. G. Olsson J. E. Ekman
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie sammanträde
den 5 Dec 1897

Mötet öppnades af ordföranden kl. ½ 9 e.m.

# 1.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes, godkändes och justerades.

# 2.

Som Förb. Styrelsen begärt få höra afd. utlåtande i frågan angående Landsorganisationen,
företogs frågan till behandling, och fattade afdelningen följande beslut: Inseende att ett
gemensamt förbund mellan de olika yrkesförbunden är en fråga som är nyttig och nödvändig
att få löst, kan dock afd sedan den tagit kännedom om stadgarne, och dessa ej synas kunna
antagas i sin helhet, och någon ändring i omförmälda stadgar ej låter sig göra, icke godkänna
förslaget. Dock hoppas afd. att frågan återkommer i sådant skick att det kan bli på ett
tillfredsställande sätt löst.

# 3.

Förbundsstyrelsens anhållan att Förb. ordföranden från och med 1sta januari 1898 måtte få
uppbära en årlig lön af 800 kr. företogs till behandling. I diskusionen ansåg alla att förhöjd lön
var en nödvändighet till foljd af förbundets snabba utveckling och deraf kommande mera
arbete för förb. ledningen och framhölls serskildt af en talare att då förb. har bärkraft skulle vi
hålla vår forb. Ordförande öfver rösträttsstrecket. Vid företagen votering bifölls
förbundsstyrelsens förslag med 33 röster mot en, som afgafs för en lön af 600 kronor.

# 4.

Vid mötet närvoro 2 af Skofabriksarbetarefackföreningens styrelsemedlemmar, som med
anledning af påtryckning af enskilda medlemmar af afd. att deras afd. skulle hos Förb.
Styrelsen inrapportera en lönereduktion å Palmborgs skofabrik. Dessa redogjorde för frågans
behandling inom deras afd. hvari majoriteten ansåg att något för närvarande ej stod att göra åt
saken, men tänkte afd. till våren söka återfå hvad nu fråntagits dem. Afd. ansåg att saken ändå
borde inrapporteras, och framhöll att vi ej fordrade det fabriksarbetarne mot sin vilja skulle
kasta sig i lönestrid, men att forb. Styrelsen i alla falla borde underrättas, så att de viste huru
dana förhållandena äro, och foljakligen ha ögonen fästade på Örebro, i annat fall kunde det
hända att, då afd. ansåg sig kunna ingripa. Förb. skulle vara så upptagit på andra håll att det ej
kunna ingripa här.

# 5.



Föreningen beslöt att 1sta April 1898 uppsäga nu gällande prislista, och samtidigt fordra att
mästarne från och med 1sta Oktober 1898 skulle hålla sina arbetare med fri verkstadsplats.
Grundpriserna i den nya listan bestamdes till: Herrbotten 1sta kl. 4 kr. 2ndra kl. 3.75 3dje kl.
3.25. Dambottning: 1sta kl. 3.25 2ndra kl 3 kr. 3dje kl. 2 50. Och uppdrogs åt en komite på 3
personer att föröfvrigt uppsätta prislistan, och till extra möte om åtta dagar framlägga den till
foreningens behandling. Till kom. valdes: Dahlin, Palmqvist och Vallgren.

# 6.

Till afdelningens ombud att granska Kretsstyrelsens räkenskaper för det gångna året utsågs
Palmqvist.

# 7.

Val af distriktsstyrelse i Arbetarepartiet bordlades till extra sammanträdet.

# 8.

Kretsstyrelsens anhållan att afd. skulle utse en prenumerantsamlare, som skulle hjelpa
tidningsexpeditören upptaga prenumeranter å arbetarpartiets tidningar bordlades till extra
mötet, likaså samma styrelses förslag att afd. skulle anslå en viss summa som borgen för de af
afd. medlemmar som möjligen skulle onska få tidningen på kredit.

# 9.

Inkomsterna för mötet voro 4 inträdesafg a 50 ore 2.00 77 månadsafg a 40 öre 30.80 Summa
kr. 32.80

Mötet afslutades kl 12 e m.

Justeras: Som ofvan
J. G. Winberg J. E. Ekman
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens extra sammanträde
den 13 dec. 1897

# 1

Som ordföranden Olsson var frånvarande, öppnades mötet af v. ordföranden Vinberg kl. ¾ 9
e.m.

# 2.

Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

# 3.

Komiten som hade i uppdrag utarbeta ny prislista med ledning af de af föreningen på
föregående möte faststälda grundprinciper, framlemnade en prislista, utarbetad med ledning af
prislistor från några afd. i städer med ungefär samma priser på skodon som i Örebro. Listan
uplästes, och diskuterades pungt för pungt, och föreningen antog densamma med åtskilliga
förändringar och tillägg.

# 4.

Bordlagda valet af Distrikstyrelse och Revisorer verkstäldes och hade undertecknad hemtagit
arbetarepartiets vallista antagen på partimöte i Stockholm, upptagande namn på 18 kandidater
till styrelse och 6 till revisorer, af dessa skulle till Styrelse väljas 9 och till revisorer 3. Valet
utföll sålunda: Till Styrelse:
Palm A., Åkeriarb. ff. 22 röster
Wickman C. G. T., Träarberaför. 19  ”
Zissnitz K. M., Typ. Agit. Klubben   5  ”
Tholin C. E., Skrädderiarbetareför   2  ”
Sjökvist K.,          dito   2  ”
Lindley Ch., Sjömans och eldareff 21  ”
Carlsson J. A., Måleriarbet. förb. Sthlmafd.   1  ”
Stjernström F. A., Grofarbetareff.   2  ”
Gabrielsson K. J.         Dito 20  ”
Bäckström P. O. Maskinarbetareff.   2  ”
Bylander A., Gross och minuthandelsarbetaref. 14  ”
Högrell C. F., Målareforb:s Sthmlafd.   2  ”
Dillée K. Murareförb:s Sthmlafd.   3  ”
Grönkvist J. O. Maskinarb.ff.   2  ”
Andersson Anton, Teaterarb.ff.   3  ”
Nilsson K. R., Skofabriksarb. Ff. 22  ”
Dalström Kata, Sthml: Alm: Kvinnoklubb 19  ”



Ekman R., Måleriarb.förb. Sthmlafd.   1  ”

Till revisorer:

Forsell Alb., Soc dem. Förb 23  ”
Flyg N. W., Skrädderiarb.för   2  ”
Hedström O. A. Soc dem. Förb.   4  ”
Berglund F. A., Byggnadssnickareff 22  ”
Johansson T. J., Maskinarb.ff. 21  ”
Griberg K., Sjömans och Eldareff.   1  ”

# 5.

Bordlagda frågan från Kretsstyrelsen, att föreningen skulle utse en prenumerantsamlare bifölls
utan diskusion och valdes dertill Hj. Blomqvist.

# 6.

Bordlagda frågan från samma styrelse att fören. skulle anslå en viss summa som borgen för
den som önskade Tidningar på kredit upptogs till behandling, och efter en kort diskusion
anslog fören. 10 kr. till detta ändamål.

# 7.

För. beslöt tillsätta 2 agitationskom. hvardera på 3 man en för norr, och en för söder, och
valdes för norr: A. V. Andersson, J. Almqvist och E. Jonsson. För söder: Eriksson Hj.
Branting och S. Nilsson.

# 8.

Inkomsterna voro 3 manadsafgifter á 40 öre 1 20

Mötet afslutades kl. 12 e.m.

Justeras: Som ofvan
A. G. Olsson J. E. Ekman
Ordförande Sekr.



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie sammanträde
den 3dje Jan. 1898.

Mötet öppnades som vanligt af ordf. Olsson kl ½ 9 e.m.

# 1.

Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

# 2

Agitationskom. redogjorde för agitationen, och påvisade dess nytta, i det att personer nu
ingick i afd. samt föreslog det afd. skulle välja nya kom. till nästa möte. Förslaget antogs, och
valdes för norr: Fornell Hj Lundin och Hjalmarsson. för söder: Gustafsson, Höckert och
Lindgren.

# 3.

Enligt # 9 i kretsstyrelsens stadgar skulle nu väljas ett ombud i sagda styrelse för nasta
arbetsår, men härom utspan sig en längre debatt som utmynnade i att föreningen med 10 röster
mot 7 beslöt att ej nu välja något ombud förr än nämda styrelses räkenskaper och forvaltning
äro af revisorer och årsmötet godkända. På samma gång beslöts framlägga förslag till ändring
af denna #, och framlägga på kretsstyrelsens nästa möte för att af dem behandlas, och om
förslaget godkännes, framläggas på årsmötet. Förslaget erhöll följande lydelse: ”Kretsstyrelsen
består af 5 personer, som väljes på gemensamt årsmöte, och utser hvarje förening tillhörande
kretsstyrelsen derhjemte ett ombud som inom kretsstyrelsen bevakar sin förenings intressen.”

# 4

Inkomsterna voro 5 inträdesafg. Á 50 ore 2.50. 17 månadsafgifter á 40 öre 680 Summa 9 30.

Mötet afslutades kl 10 e.m.

Justeradt Som ofvan
J. E. Ekman
Sekreterare



Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte den 7
Febr. 1898

Mötet öppnades af ordf Olsson kl ½ 9 e.m.

# 1

Protokoll från föregående möte upplästes godkändes och justerades.

# 2.

Årsberättelsen upplästes och godkändes.

# 3

Revisionsberättelsen uplästes, hvarefter styrelsen afträdde, och föreningen beslöt under
Almquists ordförandeskap full ansvarsfrihet åt den afgående styrelsen

# 4

Föreningen beslöt, att styrelsen hädanefter som förut skulle vara befriade fran sin
månadskontingent, hvarhjemte kassören skall erhålla 5 kr. i felräkningspengar

# 5.

Företogs val af ny styrelse och valdes till ordförande Almquist med 27 röster tills de öfriga
funktionerna valdes: Palmquist med 27 r. Norberg med 29 röster Winberg med 22 och
Branting med 21 röster. Den nya styrelsen konstituerade sig sedan sålunda: Palmquist kassör,
Norberg sekreterare och koresp. Sekr. Winberg v. ordf. och Branting v. sekreterare.

# 6.

Till revisorer för det nya arbetsåret valdes: Blomquist 22, Ekman 22 samt Fäldt 22 röster. Till
revisorssupleanter valdes Elander 20. J. Nilsson 20, samt L. Lundin 20 röster.

# 7.

Föreslogs tillsättandet af en aflönad uppbördsman. Frågan bordlades.

# 8.

Till ombud i Arbetarekommunen valdes Jansson, samt till supleant Blomquist.



# 9.

Beslöts att låta ändra målningen på fanan så, att S. får en mörkare färg, samt att ändra
bärremmen till fanan så att den blir längre, samt att köpa ett vaxdukshölster till fanan Till
kom. att verkställa dessa beslut valdes Winberg och Palmquist.

# 10

Beslöts att agitationskomiten skal tagas efter matrikelnummer, med 6 man för hvarje gång.

# 11.

Wester anmälde, att han önskade utgå ur föreningen.  Frågan hänvisades till verkstadsklubben
för utredning.

# 12

Beslöts att verkstadsklubbarne skall sammanträda minst 1 gång i månaden.

# 13

Winberg, anhöll om Olssons verkstadsklubb skulle få sammanträda på fackverkstaden en
söndag. Frågan afslogs med 10 röster mot 8.

# 14

Inkomsterna för mötet voro: 1 inträdesafg. 50 öre 73 månadsafg. á 40 öre 29.20. Summa
29.70.

Mötet afslutades kl. 11 e.m.

Justerat Som ofvan
H. Almquist. J. E. Ekman
Ordförande Sekreterare



Protokoll fördt vid Skoarbetarefack-
föreningens extra möte måndagen
den 21 Feb 1898

Mötet öppnades af Ordf: H. Almquist hälsade de närvarande välkomna samt frambar ett tack
till den afgångna styrelsen

§ 1.

Upplästes ett Cirkulär från Förbundsstyrelsen om en uttaxering af 2 Kr pr medlem till en
blifvande strejkfond som skall vara inbetaldt till 1sta April och som Förbundsordf: A.C
Lindblad var närvarande vid mötet redogjorde han närmare för dess innehåll

§ 2.

Den i protokollet af den 7 ds § 7 bordlagda frågan om tillsättande af en aflönad uppbördsman
togs till behandling under diskusionen framkom F O Palmqvist med motförslag att hvarje
värkstadsklubb utsåg en aflönad uppbördsman och efter en längre stunds debatt antogs det
sednare mäd 27 röster mot 5.

§ 3.

Redogorde den från sednaste möte utsedda agitationskommitén och i sammanhang därmed
upplästes en skrifvelse från Alexis Sterky att han framledes skulle ingå i föreningen som
passiv medlem. Men föreslog Blomquist att värkstadsklubben måste få föreningens beslut att
de dagen derpå fick besöka bemälde Sterky och ytterliggare uppmana honom genast ingå i
föreningen och om han ej vore villig dertill hos Mästaren yrka på hans afskedande och beslöt
föreningen i enlighet Blomqvist förslag mäd 26 röster mot 3

§ 4.

Tillsattes ny agitationskommite bestämde W. Lindholm A. Pärsson L. J. Eklöf W Carlsson. A.
Petterson och C W Eriksson

§ 5

Inkomster för mötet voro 9 inträdesafg a 50 öre 4.50 14 månadsafg a 40 öre 5.60 Summa Kr
10.10

§ 6

Mötet afslutades kl 11 e.m.



Justeras Som ofvan
H. Almqvist Carl Norberg
Ordförande Sekreterare

Protokoll fört vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte den 7
Mars 1898

Mötet öppnades af Ordföranden H Almqvist kl 9 e.m.

§ 1.

Protokollena från ordinarie mötet den 7 fe och extra mötet den 21 Februari upplästes och
godkändes till justering

§ 2.

Raportterade den från förra mötet utsedda agitationskommitén som af föreningen godkändes;
och utsågs nya komiterade för månaden som blefvo S Nilsson. J Vallgren . F. O. Palmqvist.
A. G. Olsson F. O Johansson och J. Carlsson

§ 3.

Beslutade föreningen göra ett tillägg om en ändring i prislistan, tillägget gälde en sorts skor, s.
k. Patentnäfverbotten, som upptogs till 6 Kr, och ändringen var en förhöjning af vändt arbete
med 25 öre i hvarje kl för mans skinskor mans tofflor och fruns tofflor samt 30 öre fruns
skinskor.

§ 4.

Foretogs klassindelning af mästarne, och blefvo förutom de tre som under detta året nemligen
P E Olsson Petrus Bergström J Nederfeldt. Anell och Erik Johansson upptagna i  första kl: den
senare för beställningsaffären Wasagatan 15. I 2ndra kl K E Thorsell butiksarbetet i 3dje kl
Erik Johansson K. E. Thorsell och Andersson i Markgransen, för parttiarbete, Edén Anders
Larsson och L. A. Larsson kunde ej klassifiseras på grund af att flertalet af deras arbetare stod
utanför eningen och blef frågan om dessa bordlagda och en kommite tillsatt att besöka deras
arbetare för att få helt klart för sig huru många som tillhörde och om möjligt få de återstående
att ingå i föreningen, kom: blefvo J. Nilsson E Jonsson och L Lundin

§ 5

För uppsägning af den gamla och framlägga den nya prislistan utsågos följande kom: Dahlin,
Jansson Branting Edén H Lundin A W Andersson och Hjalmarsson och beslutade föreningen
att det skulle göras den 31sta  ds och begära mästares svar derpå till den 15 April.

§ 6.



Togs till behandling en till föreningen hänsjuten fråga, från arbetarekommunen om den bör
sluta sig till Socialdemokratiska arbetarepartiet. Och blef föreningens enhälliga beslut, med 46
röster, för anslutning till partiet

§ 7.

Raportterade värkstadsklubbarna och framgick deraf att hos följande mästare voro sysselsatta
icke tillhörande fackföreningen nemligen hos T. C. Olsson en hos J. Nederfeldt en hos P
Bergström en hos J. Anell två hos K. E. Thorsell sex och hos Andersson i Markgränsen en och
erhöll värkstadsklubbarna af föreningen tillåtelse att vidtaga de åtgärder som de ansåg
nödvändiga för att få dem till att ingå i föreningen

§ 8.

Utsågs undertecknad att utskrifva prislistorna och föreslog E Jansson om ersättning derför och
beslöt föreningen, att efter lönerörelserna inkomma med räkning derför.

§ 9.

Inkomster för mötet voro 7 inträdesafgifter a 50 öre 3.50
80 månadsafgifterna 40 öre                                     32.-
Summa kronor                 35 50 öre

§ 10

Mötet afslutades kl. 10 och 45 e.m.

Justeras som ofvan
H. Almqvist Carl Norberg sekret
Ordförande



Protokoll fördt vid extra möte mäd
Skoarbetarefackföreningen 
måndagen den 21 mars 1898

Mötet öppnades af ordf: H Almqvist kl 10 f.m.

§ 1

En skrifvelse från förbundsordföranden om en uttaxering af 50 öre pr medlem i veckan till de
i Wänersborg Skofabrik utkastade arbetarne togs till behandling. Men som i samma skrifvelse
stod att de som uttagit 50 öre enligt förra cirkuläret skulle få dessa afqvitterade föreslog
Dahlin att först inbetala de 2 kr till strejkfonden och sedan om  lockouten fortfar och närmare
underrättelse föreligga uttaxera dertill och beslöt föreningen i enlighet med Dahlins förslag.
Samtidigt härmed upplyste afdelningens kassör Palmqvist att han till förbundet sänt 100 kr

§ 2.

Kommiterade som blifvit utsedd att besöka L. A. Larsson Anders Larsson och Edéns arbetare,
som ej tillhörde föreningen raportterade att så många slutit sig till föreningen att prislistan
kunde framläggas för L A Larson och Edén, Dock voro meningarne delade om prislistan
kunde framläggas till Anders Larsson emedan endast en arbetare tillhörde organisationen med
anledning deraf föreslog E Jansson bordlaggning till nesta möte som af föreningen bifölls

§ 3

Beslöt föreningen att på begäran af Thorins arbetare inlemna prislista äfven till honom om att
han skulle tillhöra 2ndra kl för beställningsarbete L. A. Larsson Köpmangatan 2ndra och 3dje
kl. och Edén 2ndra kl

§ 4.

Upplyste Almqvist att han varit i Kumla och att 27 st. Antecknadt sig för bildandet af en
fackförening derstädes, och tillsattes en kommite bestående af Dahlin Palmqvist och Almqvist
att nesta söndag den 27 ds resa dit och bilda ofvanämda förening och beslöt föreningen fri resa
för kom.

§ 5.

I händelse af att Jansson komme att resa ifrån platsen innan den 31 ds då prisli skall uppsägas
bad han föreningen utse en suppleant som dertill utsåg J Nilsson

§ 6

Uppdrog föreningen åt undertecknad att underätta partiets styrelse om lönerörelsen härstädes



§ 7

Inkomster för mötet voro 3 Inträdesafg a 50 öre 1.50
                  15 månadsafgifter a 40 öre 6.00
                  Summa                                             Kr 7 50

§ 8

Mötet afslöts kl 11.30 f.m.

Justeras som ofvan
H. Almqvist Carl Norberg, Sekret
Ordförande



Protokoll fördt vid Skoarbetarefack-
föreningens ordinarie möte måndagen
den 4 April 1898

Mötet öppnades af ordf: H Almqvist Kl 8 30 e.m.

§ 1.

Protokollena från ordinarie mötet den 7 och extra mötet den 21 Mars upplästes och godkändes
till justering.

§ 2

Den i prottokollet af den 21sta Mars bordlagda frågan om prislistan skulle framläggas till
Anders Larsson togs till behandling och beslöt föreningen att framlema densamma

§ 3

Rapportterare värkstadsklubbarna och framgick deraf att hos Joh. Nederfeldt och Erik
Johansson tillhörde alla föreningen men hos de öfvriga tillhörde ej alla, men på grund af nu
förestående lönerörelse beslutade föreningen att värkstadsklubbarna ej skulle vidtaga några
kraftigare åtgärder för att få dem att ingå förr än efter lönerörelesen

§ 4.

E Jansson rapportterade från arbetarekommunen om der fattadt beslut med anledning af 1sta
Maj demonstrationen om tillsättande af ordningsmän att de skulle utses från hvarje förening
hälst de som tillhörde arbetarekommunen Dahlin ansåg 2 vara för lite hvarför han förordade
att flera borde tillsättas ty vid sådana tillfällen behöfs det nog för att upprätthålla ordningen
och sjöta om andra förekommande göromål A. G. Olsson trodde det vore nog då det vore så
många föreningar så det blef bortåt en 20 st ordningsmän ansåg det vara onödigt tillsätta flera
och beslutade föreningen i likhet med kommunen och utsågo Jonsson och Blomqvist

§ 5

Rapportterade agitationskommitén som af föreningen godkändes och utsågo för månaden
följande Hj. Lundin. F. A. Lindgren D. Fornell A Eriksson G. Kjeller och E. J. Nyström

§ 6.

Prislistkommitén upplyste att de framlemnadt listorna och begärdt å de samma till den 15 ds
densamma kommité skulle qvarstå förutom Edén som på begäran blef befriad derifrån



§ 7.

Föreslog J Nilsson att ändra mötestiden så att i stället för att hafva den på qvällen vi borde
hafva den kl 10 f.m. afslogs

§ 8.

På grund af sjukdom befriades Blomqvist från värkstadshyra af föreningen för mars månad

§ 9.

Att afhålla extra möte bestämdes till den 17 eller 18 ds beroende lokala förhållande och som
genom annons tillkännagifves

§ 10.

Inkomster för mötet voro 8 inträdesafg a 50 öre och 56 månadsafg 40 öre summa kr 26.40

Mötet afslöts kl 11 em

H Almqvist Som ofvan
Ordf Carl Norberg, sekret



Protokoll fördt vid Skoarbetarefack-
föreningens extra möte söndagen den
17 April 1898

Mötet öppnades af ordf. H Almqvist kl 11 f.m.

§ 1

Som svar å den framlagda prislistan hade från Skomakeriidkarnes yrkesförening inkommit en
skrifvelse deri de förklarade sig ej kunna ingå på någon underhandling emedan den vore högre
än på platser jemförliga med Örebro Denna skrifvelse togs till behandling och efter en stunds
diskussion beslöt föreningen med sluten omröstning med 51 röster mot 3 att återsända
prislistan till Skomakeriidkarnes yrkesförening jemte en skrifvelse med anhållan om dess
underskrifvande sednast till den 30de ds och uppdrogs åt styrelsen att värkställa detta af
föreningen fattade beslut

§ 2

På förslag af Jonsson beslöt föreningen att i Socialdemokraten anhålla om en stående varning
i hvarje no till den 1sta maj men om detta ej lät sig göra så åtminstone 3 gånger i veckan jemte
uppmaning till öfriga partiets och arbetarevänliga tidningar att intaga det samma

§ 3

Föreslog Almqvist att i Nerikes Allehanda göra förfrågan om att få infört en varning, hvilket
af föreningen afslogs

§ 4.

Biföll föreningen ett förslag om att en person utsågs som skulle resa till Kumla och på deras
möte gifva dem råd och upplysning om fackföreningens arbetssätt och mera insätta dem i
ledningen deraf och utsågs dertill E Jansson

§ 5

Beslutades sända till Socialdemokraten ett refferat öfver mötets fattade beslut i
lönerörelsefrågan men ej något till platstidningarna

§ 6

Beslöt föreningen afhålla extra möte söndagen den 1sta Maj kl 9 f.m.

§ 7



Inkomster för mötet voro 1 inträdesafgift a 50 öre 7 st månadsafgifter a 40 2.80 Summa Kr
3.30.

§ 8

Mötet afslöts kl 12 middag

H. Almqvist som ofvan
Ordf. Carl Norberg

Sekret



Protokoll fördt vid Skoarbetarefack-
föreningens extra möte söndagen den
1sta Maj 1898

Mötet öppnades af ordf. H Almqvist kl 9.30 f.m. men på grund af sjukdom fick v. ordf:
Winberg leda mötets förhandlingar

§ 1.

Upplästes en skrifvelse jemte en utarbetad prislista från Skomakeriidkarnes yrkesförening och
togs denna lista till behandling och efter en kort men liflig diskussion deri alla talare yrkade på
att fasthålla vid den af Skoarbetarefackföreningen med deri uppstälda fordringar frsmlemnade
lista och lemna den från Skomakeriidkarnes yrkesförening framkomna utan afseende, Emedan
godkännandet af en dylik vore detsamma som att ställa sig utanför organisationen ty af
densamma framgick  att efter der uppstälda priser skulle betalas för fullgodt arbete till andra
efter öfverenskommelse. Och då någon ej kan finnas hvarmed menas fullgodt arbete, utan
detta blef ett godtyckligt betalningsystem, på grund deraf beslöt föreningen enhälligt att ej
godkänna eller ingå på något medlingsförslag å nämda lista

§ 2

Beslöt föreningen med sluten omröstning med 58 röster mot 4. Att från och med idag
nedlägga arbetet Och tillsätta detta föreningens fattade beslut Skomakeriidkarnes
yrkesförenings ordf: Herr Ernst Olsson

§ 3

Att framlemna protokollsutdraget utsågs Jonsson Dahlin och Branting

§ 4.

Bestämdes att hålla nesta möte måndagen den 2 ds kl 7 em

§ 5

Till fanbärare under dagens demonstration utsågs J Nilsson

§ 6

På begäran af arbetarekommunens Styrelse utsåg föreningen 2 tidningsförsäljare under
demonstrationen nemligen Johansson och Fr. Carlsson.

Mötet afslöts kl 10.25 f.m.



H. Almqvist Som ofvan
Ordf. Carl Norberg

Sekret

Protokoll fördt vid ordinarie möte
med Skoarbetarefackföreningen
måndagen den 2 Maj 1898

Mötet öppnades af v. ordföranden G Winberg kl 7 e.m. hälsande de närvarande välkomna och
uppläste dagordningen

§ 1.

Protokollena för ordinarie mötet den 4 April och extra mötet den 1 Maj upplästes och
godkändes till justering

§ 2.

Från Skomakeriidkarnes yrkesförening hade genom deras ordf: inkommit en skrifvelse som
afsåg göra 2ne rättelser i den till Skoarbetarefackföreningen af den 30de ds inlemnade
prislistan, Nämda rättelser afsåg anmärkningen att för fullgodt arbete till andra efter
öfverenskommelse endast vore för reparationer 2ndra tungstöflar stod 8, 7 50. 7, bör vara 9. 8
50. 8. Föröfvrigt vidhölls listan. Sedan flera talare uttrat sig omnämda skrifvelse med deri
gorda rättelser beslutade Skoarbetarefackföreningen fasthålla vid den till Skomakeriidkarnes
yrkesförening inlemnade prislistan

§ 3.

Rapportterade agitationskommitén som af fören godkändes

§ 4.

Uppdrogs år den förra kommitén att framlemna föreningens fattade beslut till
skomakeriidkarnes yrkesförenings ordf.

§ 5.

Rapportterade E Jonsson att då kommittén till And. Larsson framlemnadt prislistan vägrade
han att underskrifva densamma, utan ansåg han att det för honom vore bra om här blefve
strejk så han kunde få utsåldt sitt lager, och beslöt föreningen på grund deraf att kommitén
skulle besöka honom än en gång för att anhålla om listans underskrifvande och om han ej ville
detta, då söka förmå de som arbeta för honom, att under strejken afsluta dermed

§ 6

Företogs medlemsupprop för att få reda på huru många som deltaga i strejken för att sedan
upprätta en särskild uppropslista öfver dessa



§ 7

Framkom en fråga, kan medlem som under det strejk pågår och som så fullgör sin värnpligt
(exersis) erhålla understöd På denna fråga beslöt föreningen ej fatta något beslut utan
tillskrifva Förbundstyrelsen och begära deras utlåtande i frågan

§ 8

Beslöt föreningen att följande regler skulle under strejken tillampas 1sta uppträder deltagare i
strejken berusad mister han sitt understöd för veckan 2dra Är medlem frånvarande vid
namnupprop förlorar han sitt understöd för dagen

§ 9

Tillsattes en kommite som skulle utarbeta förslag till vaktordning att inkomma med till nesta
möte kom: blefvo Selim Jonsson Palmqvist och tillsattes 8 personer till vakttjenstgöring tills
nesta möte

§ 10

Nesta extra möte beslöts att afhållas den 3 ds

§ 11
Inköpte föreningen en ordförande klubba

Inkomster för aftonen voro 11 intr afg a 50 öre och 80 månadsafgifter a 40 öre Summa Kr
37.50

Mötet afslöts kl 10.15 em

H. Almqvist Som ofvan
Ordf. Carl Norberg

Sekret



Protokoll fört vid ordinarie möte med
Skoarbetarefackföreningen måndagen
den 6 Juni 1898

Mötet öppnades af ordf: H Almqvist kl 8.45 e m

§ 1.

Protokollena från ordinarie mötet den 2 Maj och extra mötet den 17 Maj upplästes och
godkändes till justering

§ 2

Att uppläsa protokollena för strejken afslogs af föreningen

§ 3

Beslutades att höja inträdesafgiften från 10 öre till 1. Krona

§ 4.

Beslutades enhälligt att för nesta år hyra den nuvarande fackföreningsvärkstaden

§ 5

Uttaxeringen till partiet 50 öre beslutades att utgå med 25 öre under juni och juli månaden och
skall upptagas af hvarje klubb

§ 6

Beslöts att få blockaden hos Anders Larsson införd i Socialdemokraten om möjligt två gånger
i veckan

§ 7

Utsågs följande agitationskommité J Nilsson. L. J. Karlström A. J. Söderholm C. J. Jonsson
Carl Hjort och Carl Norberg

§ 8

Till suppleant i arbetarekommunen i stället för Blomqvist som afrest ifrån staden utsåg
föreningen Winberg med 17 röster motkandidaten W Carlsson erhöll 2 röster.



Inkomster för aftonen var 49 månadsafgifter 2 inträdesafgift kr 21,60

H. Almqvist Som ofvan
Ord. Carl Norberg

Sekret
Protokoll fört vid ordinarie mötet
med Skoarbetarefackföreningen
i Örebro mandag den 4 Juli 1898

Mötet öppnades af ordförande H. Almqvist kl. 9.15 e.m.

§ 1

Föregående mötes protokoll uplästes och godkändes till justering.

§ 2

Meddelades att en medlem af styrelsen näml Herr Norberg rest ifrån staden, i hans ställe blef
Herr Jelin invald medels acklamation.

§ 3

Upplästes af ordförande ett stadgeförslag för en svensk samorganisation eller
landsorganisation, efter en kortare diskussion antogos stadgarna, med det tillägget,
obligatorisk anslutning till arbetarepartiet

§ 4

Som ombud till fackkongrässen i Stockholm den    Aug blef Herr Palmqvist val.
Dagtraktamentet bestämdes till fem kr, för dag.

§ 5

Herr C. J. Jonsson afsade sig sitt ombudskap i Örebro Arbetarekommun. föreningen tillsatte i
Jonssons ställe förutvarande supliant Herr Winberg. Som supliant invaldes Herr Willherm
Karlsson

§ 6

Utsågs följande agitatinskommité F. O. Larsson, R. A. Löfv Carl Fryklund E. Fält, L. Lundin,
F Åberg.

Inkomster för aftonen 5 intr 34 månads kr 18.50

Sjusteras A Hj Branting
H Almqvist Sekreterare
Ordf.



Protokoll fört vid ordenari med
Skoarbetarefackförening i Örebro
den 2 Aug 1898

Mötet oppnades af ordförande H. Almqvist kl. 9. e.m.

§ 1

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes till justering.

§ 2.

Ordförande uppläste en skrifvelse från förbundsordförane A. G. Lundblad hvari meddelades,
facktidningen först efter Landskongrässen utkommer

§ 3

Wäcktes förslag om att härr Palmqvists Dagtracktämänt under komgrassen skulle förhöjjas
med en krona för dag Förslaget segrade med 16 ton röster majoritet

§ 4.

Tillsattes följande i agitationskomitten K. J. Sten. C. A. Tedäll. O. Dalgren J. Edén A. W.
Andersson. G. A. Åkerström

Inkomster för aftonen 4 intrafg 60 månafg kr 28 00

Sjusteras Som ofvan
H. Almqvist A. Hj. Branting
Ordf. Sekreterare



Protokoll för vid ordenari mötet med
skoarbetarefackföreningen i Örebro
mondagen den 5 Sep. 1898

Mötet öppnades af ordförand herr Almqvist kl. 8.30 e.m.

§ 1

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes till justering

§ 2.

Efter som ingen af agitationskomitén varit ute och agiterat, så beslöts enhälligt att samma
agitationskomite skall qvarstå för nästa möte.

§ 3

Eftersom mötet var mycket fåtaligt besökt, uppsjöts Herr Palmqvists redogjörelse för
landskongrässen till nästkommande möte.

§ 4

Upptogs till behandling En diskutionsfråga inlemnad af J. Nillsson, så lydande, Hvilka
åtjärder bör föreningen vitaga för att få medlemmarna att mangrant besöka mötena. Herr
Nillsson föreslog en komités tillsättande som endast skulle arbeta för att besöka mötena, än
agitera för nya medlemmar, hvilket enhälligt antogs af föreningen

§ 5

Att revidera räkenskaperna för fackföreningsvärkstaden tillsattes förutvalda revitionskomete
Herrar Fält Elander S. Nillsson.

Inkomster för aftonen voro 55 månafg 1 int.g. Summa 23. Kr

Sjusteras Som ofvan
H. Almqvist. A. Hj. Branting
Ord Sekr.



Protokoll fört vid ordinarie mötet med
Skoarbetarefackför i Örebro måndagen
den 3 okt. 1898

Mötet öppnades af ordförande K. Almqvist kl. 9.30 e.m.

§ 1.

Föregående motes protokoll upplästes och godkändes till justering.

§. 2.

Den bordlagda redojörelsen för fackkongrässen i stockholm upptogs till behandling. Herr.
Palmqvist påvisade, att en redojörelse af honom nu vore öfverflödig, Enar varje mädlem
kunde läsa det utförliga referatet öfvre kongrässens förhandlingar i facktidningen, hvilket af
mötet antogs.

§. 3.

Agitationskomiten redojorde för sitt arbete

§ 4

Revitionsberättelsen öfver fackföreningsvärkstadens räkenskaper upplästes. som var af
följande lydelse. (Inkomster.) Lån från kassan 90.00 kr

 Värkstadsplatser  311.75 öre
      Summa         401.75

      Utgifter)     Inventarier           56.02.
   1. år hyra           160.00

Värkstadens underlån           90.18
Saldo till Oktober 1898 fordran för två månad    5.00

kontant i kassan  90.55 Summa 401.75
och föreslogs af revisorerna full och tacksam ansvarsfrihet åt styrelsen, hvilket af föreningen
godkändes.

§. 5.

Företogs val af en ny styrelsemädlem, som kandidater uppsattes Herrar Malmström, Cleas
Elander och A. W. Andersson. Valet skedde mäd slutna sedlar och utföll sålunda, Malmström
blef vald med 9 röster Elander erhöll 7 o. A. V. Andersson 8 röster.

§. 6.



Ordförande uppläste en skrifvelse från Herr Fisk vilken förband sig att betala enligt andra
klass Prislista vilket af föreningen godkändes.

§. 7.

Herr Palmqvist tillfrågade föreningen om en mädlem nämligen Herr Stärner, som under
sommar månaderna varit sjuk, om han under denna tid skall vara befriad från kontingent, och
beslöts att följa föreningens stadgar.

§. 8.

Inkom förslag om att en lista skall upprättas, öfver de mädlemar som rästerar mäd
kontingeneten öfver den tid som förbundstadgarna föreskrifver och för att få denna lista
upprättad skall uppbördsmännen inom varje klubb skrifva en företeckning öfver de
mädlemmar inom klubben, som äro på räst, äfvensom om någon reser ifrån stan. Och sedan
öfverlemna dessa förteckningar, till kassören, som att kasören efter de samma förteckningarne
skrifver en koräkt lista som agitationskomiten har att gå efter. Förslaget antogs af föreningen.

§. 9.

Herr Jansson upplyste om att han erhållit redojörelse, öfver Soc-Dem, Arbetarepartiets
ställning. Och frågade han, om mötet nu ville taga del af densamma, beslöts att bordlägga den
till nästa möte.

§. 10.

Tillsattes följande agitationskommite. C. J. Norström. G. L. Berg, C. Elander, C. A.
Johansson, K. Bärgström A. W. Andersson.

Inkomsterna för aftonen voro 3 inträdes 77 månadsafg. Summa 33,80

Mötet afslöts kl. 10.15 e.m.

Justeradt Som ofvan
H. Almqvist A. Hj Branting
Ord. Sekr



Prottokoll fört vid ordinarie mötet med
skoarbetarfackfören i Örebro Måndag
den 7. Nov. 1898

Mötet öppnades af Orförande H. Almqvist kl. 8.30. e.m.

§ 1.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes till justering.

§. 2.

Agitationskomiten redogjorde för sitt arbete, vilket af  föreninge godk.

§. 3.

Upptogs till behandling, ett af styrelsen inlemnat förslag, om bildande af en folkets hus
förening här i staden. Förslaget rönte ett lifligt inträsse, och alla talare voro ense om, att
folketshus-frågan var en den viktigaste frågan på dagordningen nu, för Örebro organiserade
arbetare. Samt beslöt mötet i enlighet dermäd tillställa Örebro Arb. Komun, skriftligt förslag
om bildande af en Folk. hus förening samt att komu.sty. låter förslaget serkulera hos de olika
fackfören och sednare på ett allmänt möte få föreningen till stånd.

§. 4.

Utsågs fyra prenumerantsamlare på arb.partiets tidningar, nämligen Herrar K. Bergsten och
Fornäll på norr och Malmström och S. Nilsson, på söder

§. 5.

Beslöts att tillsätta en dörrvakt vid fören. möten, och blef dertill utsed W. Karlson för ett
qvarter

§. 6.

Till abbonäntsamlare för julfacklan utsågs Her Winberg.

§. 7.

Wäktes förslag om bildande af en sjukkassa inom föreningen försl bordades till nästa möte.

§. 8.



Herr W. Karlsson, föreslog bildande af en diskussionsklubb inom föreningen, för att om
möjligt utlida medlemmarna både till dugliga styrelsemedlemmar ock debatörer. Styrelsen
skall vara varjerande försl antogs af fören. och bestämde att ett extra möte i månaden skulle
afhållas.

§ 9

Uppläste af Ordf. en sammandragen redöjorelse öfver Soc-Dem Arbetarepartiets ställning,
vilken af mötet godkändes.

§ 10

Tillsattes följande agitationskom. A. Hj. Branting. K. Andersson, C Granqvist N. Wadlund,
Stärky, E, Stärner

Inkomster för aftonen voro fyra inträdesafgif 4,00 åttio mån afgif 32,00 Sum 36,00 kr

Mötet afslöts kl. 10.40 e.m.

Sjusters Som ofvan
H. Almqvist A. Hj. Branting sekr.
Ordf.



Protokoll fört vid ordinarie mötet med 
Skoarbetarfackföreningen i Örebro
måndagen den 5/12 98

Mötet öppnades af ordförande H. Almqvist kl. 9.15 e m.

§. 1

Emedan ingen utaf agitationskomiten varit ute på agitation så bestämdes att den qvarstår för
nästa möte

§ 2

Ordförande uppläste en skrifvelse från Ö. A. K. vari föreningen uppmanades, att upptaga
folketshusfrågan till behandling. Och beslöt föreningen enhälligt efter en kortare diskussion,
att ur föreningen kassa inköpa andelar minst för ett hundra kronor, hvilket beslut styrelsen
skall skriftligt, meddela, styrelsen för Örebro Arbetarekommun.

§ 3

Upptog till behandling, bordlagda frågan om bildande af en sjukkassa, varaf uppstod en
ganska liflig diskusition, och flera talare ytrade sig både för och emot, förslaget afslogs af
mötet.

§ 4

Företogs val af distriktstyrelse samt revisorer för Soc-Dem arbetarepartiet hvilket utföll
sålunda, styrelsekandidat,

Andersson Anton 17 röster
Bjorklund Arvid   8  ”
Englund J. C.   3  ”
Forsäll A. 21  ”
Gabrielsson. K. 25  ”
Hammarberg. K.   4  ”
Högvall. C. F.   6  ”
Johansson C. A. 13  ”
Lindley Ch. 18  ”
Palm Aug. 24  ”
Stjernström F. A.   5  ”
Sjortell. A. 11  ”
Tolin C. E. 13  ”



Vikman C. G. T.   6  ”
Ziesnitz K. M. 22  ”

Revisorskandidater

Flyg W. N. 17 röster
Hammarberg E. 12  ”
Hedström. O. A. 17  ”
Sjökvist K.   9  ”
Söderblom C. A. 10  ”
Lundqvist C. G. 19  ”

I voteringen om distr-kongräss skall afhållas år 1899 afgafs 20 ja, 3 nej Samt för tiden för
densamma afgafs 1 röst för Påsk

    16   ”     ”   Pingst
      3   ”     ”   Midsommar

§ 5

Beslöts att afhålla en årsfäst, och tillsattes en kommité bestående af 5 personer Nämligen
Herrar Winberg, Lundin, Palmqvist, Jansson, Lindgren, samt bestämdes att kommiten har
fulkomlig handlingsfrihet.

§ 6

Beslöt föreningen att afhålla ett extra möte eller diskutionsmöte måndagen den 12 Dec. 8,30
e.m.

Inkomster för aftonen voro månadsafgifter     63
 inträdesafgifter      4
 Summa        29,20

Mötet afslöts kl 10,15 e.m.

Sjuseras  Som ofvan
H. Almqvist A. Hj. Branting
Ordf. Sekr



Protokoll fört vid ordinarie mötet med
Örebro Skoarbetarefackförening
måndagen den 4 Jan. 1899.

Mötet öppnades af Ordförande H. Almkvist 8.30 e.m. och föregående mötes protokoll
upplästes och godkändes till sjustering.

§ 1

Agitationskomiten upfodrades att redogjora för sitt arbete, samt upplästes en skrifvelse från
Her Stärky, hvari han föreslog bildande af en 4de klas. med afdelning eller lini 1. eller a. för
sytt och afdelning 2. elle lini b. för pliggat arbete, men beslöt föreningen att bordlägga
förslaget, tils Herr Stärky sjelf vore närvarande, så att han får närmare motivera densamma
och emedan agitationskom, ej fuljort sitt uppdrag så beslöt att densamma kvarstår äfven för
nästa möte.

§ 2

Upptogs frågan om Skoarbetareförbundets anslutning till Landsorganisationen. Och utalade
föreningen sig enhälligt, med 24 röste. för förbundets anslutning till landsorganisationen.

§ 3.

Uppsattes foljande styrelsekandidater till ordförandekandidater Herrar. Winberg o. S. Edén
Och till kasör uppsattes ensam förutvarande kasör Herr Palmkvist sant bestämdes, att han af
föreningen försitt arbete, för nästkommande år, skall erhålla en lön af 25. kr. Till ofriga
funktionärskandidater utsågos följande. Branting. Stärky, Malmström, Hj. Lundin. S. Nilsson,
Strand. Till revisorskandidater utsågos följande. A. W. Anderson, L. Lundin, Höckert.
W. Karlsson, Larsson, P. Dalin.

§ 4

Ordförande uppläste en skrifvelse från Ö. A. K. Vari föreningarna i Örebro, upmanades, att
upptaga frågan om anslutning till Soc.-Dem. Arbetarpartiet med det allra snaraste, för att få
hela komunen att tillhöra partiet, och att föreningarna får erlägga kontigenten hos A.
komunen, men emedan mötet var så fåtaligt besökt, så beslöts att bordlägga frågan till nästa
möte för erhållande af flera röster.

§ 5



Beslöt att medlemsböckerna samt arbetarstatestiklemnarna, skall inlemnas, hos styrelsen, samt
att anonsera om detsamma

§ 6.

Upplystes om att en mästare näml Erik Johansson, har betalat under nu jällande, och af honom
underskrifven prislista. Samt fick styrelsen i uppdrag att undersöka saken närmare.

Inkomster för aftonen var 2 intradesafg. å 1 st 2 00 kr 32 månadsafg. å 0,40 st 12,80 Summa
14,80.

Mötet afslöts kl. 10.25 e m

Sjusterad Som ofvan
H. Almqvist A. Hj. Branting
Ordf Sekr



Protokoll fört vid ordinarie mötet med
Örebro Skoarbetarefackförening
måndagen den 6 Februari 1899

Mötet öppnades af Ordf. H. Almkvist kl. 9.15 e.m. varefter föregående mötes protokoll
upplästes godkändes och justerades.

§ 1

Upptogs till bh Herr Stärkys bordlagda fråga om att försöka organisera de arbetare som arbetar
till läderhandlande, i såväl pliggat som syt arbete. Herr Stärky var nu sjelf närvarande och
påvisade hursom det var af nöden att få dessa arbetare anslutna till vår organisation hvilket
äfven öfriga talare framhöl samt att dät är en sak som ovilkorligen måst ske i närmaste
framtid. för vidare dryftande i frågan bordlades den till nästa möte.

§ 2

Företogs röstning för Örebro Arb. komuns anslutning till Soc-Dem. Arbetarepartiet mötet
utalade sig enhälligt med 41 röst för anslutning.

§. 3.

Revitionsberättelsen upplästes, vari visades att alla räkenskaper voro rätt förda, samt med
vederbörliga kvitton styrkta och föreslog revisorerna full och tacksam ansvarsfrihet åt den
afgaende styrelsen, hvilket af föreningen godkändes varefter årsberättelsen upplästes och
godkändes

§. 4.

Företogs val af ny styrelse och valdes till ordförande G. Winberg med 29 röster till kassör
valdes Palmkvist medels aklamati enhälligt. Till öfriga funktionärer valdes A. Hj. Branting 28
röster Malmström 19. röster Hj. Lundin 13. Vilka funktionärer konstituerade sig på följande
vis, undertecknad sekreterare Lundin vise sekret Malmström vise ordförande.

§ 5

Nyvalda ordförande Herr Vinberg tillträdde sin plats. Varefter företogs revisorsval men iföljd
af ett mindre passande skämt angående skrifning af namn på ett par af valsedlarna,
remiterades valet till nästa möte.

§. 6.



Ordförande uppläste en skrifvelse från förb. Ordf. om 15 öres uttaxering i veckan per medlem.

§ 7

Agitationskommiten redogjorde för sitt arbete vilket godkandes, och kommiten entledigades.

§ 8.

Ordförande aflade raport från Ö. b. A. k. Årsmöte

§. 9.

Förutvarande styrelse som fått i uppdrag att besöka Herr Erik Johansson emedan han betalat
en af sina arbetare under prislistan. Raporterade att den varit hos Herr J. samt förehållit honom
det orätta i saken samt uppmanat honom att till ifrågavarande arbetare utbetalat rästerande
aflöning. Hvilket Herr J. bestämt nekade att jöra. Mötet beslöt derför att styrelsen skall
tillställa mästarföreningen en skrifvelse, med upplysning om huru Her J. har brutit sin
förbindelse.

§. 10.

Inkom raport från klubbarna att allting var i sin ordning

§ 11

Till ombud vid O. b. Arbetarkomun Blef Herr P. Dalin enhälligt vald, och supliant F. O.
Palmkvist

§ 12

Bestämdes att uttaxeringen till kongrässen 25 öre per medlem, skall upptagas af
uppbördsmännerna innom hvarje klubb.

§ 13.

Tillsattes följande agitationskomite, Ekstrand Klaes Tunborg, K. J. Vesterdal, A. Morén,
K. V. Melin, Malmström

§ 14.

Beslöts att föreningen skall representeras af ett ombud på Destriktskongrassen

§. 15.

Föreslogs af Herr Dalin om kontingentens höjjande från 40 öre till 50 öre per månad förslaget
bordlades till nästa möte



§. 16

Föreslogs af Herr Jonsson om tillstände af en aflönad uppbördsman för hela föreningen,
förslaget bordlades till nästa möte.

§ 17

Upplystes af Herr Jonsson att årsfästen iföljd af lokala förhållanden ej kan afhållas för än sista
söndagen i Febru,

Inkomster för aftonen var månadsafg 79 å 40 öre kr 31,60

Mötet afslöts kl. 11.30 e.m.

Sjusteras Som ofvan
J. G. Winberg A. Hj. Branting
Ordf. Sekr.



Protokoll för vid extra mötet med
Örebro Skoarbetarfackför måndagen
den 20 Febr 1899

Mötet öppnades af ordförande Vinberg kl. 8.30 e.m. och ordförande upplyste om hvarför extra
möte var utlyst nämligen derför att om afdelningen skall insända någon fråg till Distrikts-
koggrassen, så måste den vara inlemnad före första mars d. å.

§ 1.

Upptogs till behandling om en motions inlemnande till distriktkonrässen och beslöt mötet att
en fråga om en agitators stadtionerande i Örebro för en längre tid skall inlemnas till
kongrässen.
Styrelsen fick i uppdrag att uppsätta frågan och inlemna densamma.

§ 2

Beslöts att utdebiteringen till kong. Skall upptagas af uppbördsmännerna före 15 mars.

§ 3

Föreslogs af herr Strömér om införande af uppbördsbocker för upptagande af all kontingent
samt extra utdebiteringar Förslaget skulle realiseras på det sättet att det tillsattes tillexämpel 3
Uppbördsmän för Hela föreningen, med var och en sitt distrikt, samt var sin bock med de
medlemmars namn och nummer uti som tillhörde detsamma distriktet samt att alla kontigen
såväl som utdebitering skall upptagas af dessa uppbörds män och öfverlämnas till kasören.
Förslaget bordlades till nästa ordinarie möte.

Sjusteras Som ofvan
J. G. Winberg A. Hj. Branting Sekr
Ordf.



Protokoll för vid Örebro Skoarbetare-
fackförenings ordin möte måndagen
den 6 mars 1899.

Mötet öppnades af ordförande Her Vinberg kl. 9 e m. varefter protokollet från föregående
ordinarie möte samt extra mötet den 20 Aprill upplästes och godkändes till sjustering

§ 1

Herr E. J. Jonsson bejärde att få redojöra för Teckningen af andelar till folkets hus förening.
Varefter han uppläste stadgarna för nämda förening vilka ejäntligen, äro desamma som för
folkets hus förening i Stockholm med några lokala förändringar stadgarna godkändes af
föreningen.

§ 2

Föreningen tecknade jenom Ordf. Vinberg 10. Andelar, som enskilda medlemmar tecknade
sig till ett antal af 23 andelar.

§ 3

Till ombud vid folkets hus förenings konstituerande sammanträde den 25 mars valdes följande
pärsoner. Malmström, E. J. Jansson, Hjort, P. Dalin. S. Edén, Almkvist, Hj, Lundin
A. V. Andersson Branting, Vinberg.

§ 4

Till revisorer för detta år valdes följande A. V. Andersson med 11 röster Strömer 9 Bärgsten 8
Supliant. Larsson 5 Dalin 7 Halmarsson 2.

§ 5

Upptogs till behandling bordlagda frågan om kontigentens höjjande från 40 till 50 öre i
månaden efter en stunds både för och emot förslag, afslog det 12 röster mot 10. Styrelsen
röstade ej.

§ 6

Upptogs till behandling Bordlagda förslaget om tillsättande af en aflöna uppbördsman, varvid
uppstod en liflig diskusition vari de flesta talare ytrade sig mot förslaget och höllo på att



föreningen bör ha det som det för nuvarande sättet är, Herr Jonsson som förslagsställare talade
för nödvändigheten af till sättande af en aflönad uppbördsm men när han hörde vilket
motstånd frågan rönte återtog han förslaget så det för denna gång förföll.

§ 7

Upptog till behandlin bord. Försl. Inlemnat af Herr Strömer om införande af uppbördsbocken,
vilket förslag efter en kortare diskusition afven afslogs.

§ 8

Företogs val af ombud för distriktskong och valdes Herr Vinberg med 16 röster Palmkvist
erhöll 6 röster och står som supliant.

§ 9

Agitationskomitén redojorde för sitt arbete vilket godk.

§ 10

Ombudet för O. b. K.  P. Dalin upplyste att kommunen har utskrifvit listor för insamlande af
medel till skadade muraren Grönvall, samt tillfrågade föreningen om den ville teckna något ur
sin kassa, vilket mötet afslog.

§ 11

Till nästa möte bordl. ett serkulär  från O. b. K.

§ 12

Till korespoderande för förening valde undertecknad

§ 13

Bestämdes att diskusitionsmötena skall bortagas

§ 14

Bestämdes att afholla nästa ordin. möte annandag Påsk kl. ½ 3 e.m.

§ 15

Herr Jansson tillfrågade förening, om densamma skal insända någon till
Skoarbetarekongrassen i sommar frågan bordlades till nästa möte

§ 16

Ordförande uppläste kommiterades raport för årsfästen vilken utvisade en behålning af 10 kr
73 öre.



§ 17

Tillsättes följande agitationskomité O Törnkvist E. Karlsson A. G. Jansson J. A. Johansson,
H. Lundström P. D. Lundin

Sjusteras Som ofvan
G. Winberg Ordf A. Hj. Branting Sekr.

Protokoll fört vid ordinarie mötet med
Örebro Skoarbetarfackförening
måndagen den 9 Aprill

Mötet öppnades af ördf. Vinberg kl. ½ 9 e.m. varefter föregående mötes protokoll upplästes
och godkändes sedan en ändring blifvit, näml vilka valts till revisrorssuplianter

§ 1.

Ordf. redojorde för distriktskongrässens förhandlingar

§ 2

Till ombud vid Ö. b. K. valdes Hj. Lundin val af supliant uppsjöts tills nästa möte.

§ 3

Upptogs till behandling, om insamling af bidrag till Norrlands konflikten. mötet utalade sig
för att mädlemmarna i bästa möjliga mån lemnade veckliga bidrag på de listor som finnes
tilljän men om listor erhålles från förbundet så skall de användas. Uppbördsmännerna inom
varje klubb skall hafva bidragslist. Vilka för hämtas på fackvarkstaden.

§ 4

Upptogs till behandling första maj demonstra och upplystes af Herr Jansson att demonstration
skall afhållas måndagen 1 maj, till ordningsman valdes Malmström Hj. Lundin. Fanbärare
Valin.

§ 5

Styrelsen fick i uppdrag att om möjligt anskaffa musik, till första majdemonstration

§ 6

Styrelsen borde ingåt till förening mäd förfrågan om huru den skall jöra med medlemmar som
rästerar mad kontig öfver vad stadgarna föreskrifver, om de mädlemmar skall strykas utan
vidare eller ej, bestämdes att uppbördsmän tillsammans mäd kasören skall uppsätta listor
öfver de medlemmar som rästerar, vilka listor uppbördsmännen inom varje klubb skall hafva
och fodra rästerand kontigent på möte bestämde äfven att de mädlemmar som resterar skall
uppropas på mötena som summan angifvas vilket äfven jordes på mötet.



§ 7

Upptogs till behandling Stärkys bordlagda förslag om bildan de af en fjarde klass att om
möjligt få läder o skohandlares arbetare organiserade mötet bestämde att mäd i fråga varande
arbetare utlysa ett möte och då få en organisation eller en 4 klass till stånd. För att besöka
dessa arbetare tilsattes en kommite af 6 personer näml. Eklöf, H. Almkvist, E. J. Lansson.
Malmström Hj. Lundin. Sterky vilken kommite fick handlingsfrihet.

§ 8

Mötet beslöt att inlemna motion till fackkongrassen. Styrelsen, så väl som enskilde
mädlemmar fick i uppdrag att till nästa möte inkomma med motions förslag som då skall
behandlas.

§ 9

Upplästes af Ordf. ett sekulär från Ö. b. K. Om bildande af en konsumtionsförenin och
upplystes af Her Jansson att frågan behandlades på föregående komunmöte, och att emedan
alla krafter för närvarande bör konsäntrera på företaget folketshus bordlades frågan der på
obestämd tid förening bestämde dätsamma.

§ 10

Upphäfdes den gamla ordningen om tillsättande af agitationskommite efter matrikelnummer
emedan det under den gångna tiden har visat sig att densamma agitationen varit så godt som
till ingen nyta. Bestämdes att hädanefter tillsätta sådana pärsoner som äro inträsserade för
saken. Till agitationskommiterade för nästa möte erbjöd sig Herrar Vinberg, V. Karlsson K.
Höckert A. F. Lindgren som af mötet godk.

§ 11

Val af ombud för folkets husföreningen upskjöt tils att föreningen blifvit inregisterad

§ 12

Bestämdes att afhålla nästa ordinarie möte 1 maj kl. 10 f.m.

Inkomsterna för aftonen var manadsafg 44, Summa 17,60

Sjusterat Som ofvan
G. Winberg A. Hj. Branting Sekr
Orf.



Protokoll fördt vid ordinarie möte med
Örebro Skoarbetarefackförening
måndagen den 1 Maj 1899.

Mötet öppnandes af ordf, Vinberg kl. 10,15 hvarefter föregående mötes protokoll upplästes
och godkändes till justering.

# 1

Till supleant vid Ö. A. K. Valdes F. O. Larsson.

# 2.

Upptogs till behandling frågan om motioner till förbundskongrässen och beslöt föreningen
instämma i Malmöförslaget om borttagande af extra utdebiteringar och införande af
veckokontingent dock med den ändring att kongrässen endast bestämmer hur stor kontingent
skall erläggas till förbundet per medlem men icke till afdelning, utan det står afdelningarne
fritt bestämma efter de lokala fröhållandena.

# 3.

Godkändes styrelsens förslag att kongrässen måtte besluta förbundsstyrelsens förläggande till
Örebro för att få en effektiv agitation här och för att få Skofabriksafdelningen samt Kumla
afdelning att instämma i motionen tillsattes en kommite att besöka nämda afdelningar och
valdes hartill Jonsson Winberg och Malmström.

# 4.

Föreslog Jansson en ändring i stadgarne i den punkt att arbetsnedläggelse ej må beslutas med
slutna sedlar utan med öppne omröstning vilket förslag af  föreningen godkändes.

# 5

Agitationskommiten för läderhandelsarbetarne rapporterade att den utlyst offentligt möte
söndagen den 30 April då det beslutades att bilda en särskild förening och tillsattes en interim-
styrelse, men skulle kommiten kvarstå tillsvidare för att samarbeta med interimstyrelsen.

# 6.



Beslöts att förra agitationskommiten skulle kvarstå till nästa möte.

# 7.

Ordf. upplyste att Ö. A. K. Skulle utlysa ett extra möte söndagen den 7 Maj för att fatta beslut
i fråga om anslutning till Soc. Dem. Arbetarepartiet och uppmanades medlemmarne att
infinna sig så mangrant som möjligt.

# 8.

Föreningen beslutade att uppsäga föreningsvärkstaden till nästa år och fick styrelsen i uppdrag
att sälja värkstadens tillhörigheter.

Mötet afslöts kl. 1.15 e.m.

J. G. Winberg Som ofvan
Ordf. Hj. Lundin

v. Sekr.



Protokoll fördt vid ordinarie möte med 
Örebro Skoarbetarefackförening
måndagen den 5 Juni 1899.

Mötet öppnades af ordf. Herr Vinberg kl: 9 e:m: hvarefter protokollet från föregående ord.
Möte upplästes samt godkändes till justering.

# 1.

Suppleanten i Öb: arbetarekommun upplyste att kommunen genom en kommite besökt
åtskilliga handlande i staden för att få veta i hvilka affärer det finnes Halmstahattar och finnas
sådana i de flesta affärer i staden, men kunde man med förtroende vända sig till Hilma
Pettersson Storgatan 15, och uppmanades de närvarande att via köp af hattar så mycket som
möjligt undvika Halmstahattar.

# 2.
Föreningen beslöt inköpa en vaxduk för att bättre kunna förvara fanan och fick Vinberg i
uppdrag att utföra detta samt att förvara densamma.

# 3.

Föreslog Herr Palmkvist att välja en ny medlem i styrelsen efter Branting som afrest från
staden men uppsköts detta till nästa möte.

# 4.

Agitationskommitens rapport godkändes och valdes ny agitationskommite bestående af S.
Edén, Käller, F. C. Larsson och Strömmer.

# 5.

Ordf uppläste en skrifvelse som han fått sig tillsänd i anledning af kommunens anslutning
Soc. Dem. Arbetarepartiet och hvari föreslås de föreningar som äro representerade i
kommunen, att besluta kommunens beslut i anslutningsfrågan olagligt och följakligen ej
bindande för vederbörande fackförening samt ålägga Kommunstyrelsen att med anledning af
hvad i denna sak framkommit, omedelbart afgå ock att ny styrelse sedan väljes men som
skrifvelsen var annonym kunde föreningen ej upptaga den till behandling.

# 6.



Föreslog Herr Jansson att upptaga frågan om Norrlandskonflikten och beslöts att som man ej
fått några bestämda meddelanden från förbundsstyrelsen att ej bestämma någon viss afgift
utan skall den vara frivillig men utså föreningen  5 personer att upptaga dessa bidrag och
valdes härtill S. Edén, Karlström, F. A. Lindgren C. Nilsson å Malmström.

Mötet afslöts kl. 10 em.

J. G. Winberg Som ofvan
Ordf Hj Lundin

v. Sekr.



Protokoll fördt vid Örebro Skoarbetare-
fackförenings ordinarie möte måndagen
den 3 Juli 1899.

Mötet öppnades af ordf: Vinberg kl. 9.15 em.

# 1.

Föregående mötes protokoll upplästes samt godkändes till justering.

# 2.

Till medlem i styrelsen efter Herr Branting valdes Vilhelm Karlsson med acklamation.

# 3.

Uppläste Vinberg en resolution antagen å Örebro Arbetarekommuns möte söndagen den 28
Maj 1899 så lydande:

Då missbruk af spiritousa är till stor skada för den enskilde arbetaren, ock då detta den enskildes
missbruk äfven skadar den organisation han tillhör, på så sätt, att det ger skäl till klander från
allmänhetens sida mot hela arbetarrörelsen och då vi anse att fackföreningarne hvarken kunna eller
böra tillåta sina medlemmar att ge fog för ett sådant klander riktar mötet en allvarlig vädjan till alla
fackföreningar i Örebro att de måtte ålägga sina medlemmar att ej vid något tillfälle berusa sig i
synnerhet i sitt arbete och vid sina möten vara nyktra. Den som vid alla tillfällen kan hålla sträng
måtta bör iakttaga absolut afhållsamhet från spiritousa. Isynnerhet är det nödvändigt att de som fått
ledningen af fackförenings och arbetarrörelsen om händer, vid alla tillfällen iakttaga ett nyktert och
värdigt uppträdande.

Och instämde föreningen i resolutionen samt antog densamma.

# 4.

Till ombud att representera föreningen vid förbundskongrässen valdes: Vinberg med 10 röster
Malmström med 9 och till suppleanter Palmkvist med 5 och Jansson med 4 röster ; Dessutom
erholl V. Karlsson 2 röster.

# 5.



Strömmer föreslog att man skulle söka att få våra möten refererade i platstidningarna frågan
upptogs och diskuterades en stund men för att medlemmarne skulle mera få sätta sig in i
frågan bordlades den till nästa möte.

# 6.

Till korresponderande efter Branting valdes sekreteraren.

# 7.

Agitationskommitens rapport godkändes och valdes ny agitationskommite bestående af
Käller, E. Fäldt och A. W. Andersson.

Mötet afslutades kl 10 eftermiddag

Justeradt Som ofvan
J. G. Winberg Hj. Lundin
Ordf. Sekr.



Protokoll fördt vid Örebro Skoarbetare-
fackförenings ordinarie möte måndagen
den 7 Augusti 1899

Mötet öppnades af ordf. Vinberg klockan 9 eftermiddagen

# 1.

Föregående mötes protokoll upplästes samt godkändes till justering.

# 2.

Den från föregående möte bordlagda frågan om vi skulle söka få våra möten refererade i
platstidningarne upptogs till behandling, men som flere talare yttrade sig mot förslaget så
afslogs detsamma.

# 3.

Ombudena från Skoarbetareförbundets kongräss aflemnade rapport öfver kongrässens
förhandlingar samt upplyste att kongrässens förhandlingar skulle tryckas och tillställas
afdelningarne och godkändes rapporten.

# 4.

Agitationskommitens rapport godkändes och valdes ny kommite bestående af Herrar
Karlström, Berg och Lindholm.

# 5.

På förslag af Herr Jonsson tillsattes en kommite af tre personer, att uppsätta förslag till
värkstaregler för de nya värkstäderna och inkomma med dessa förslag till nästa möte. Till
kommiterade valdes Herra E. J. Jansson, Malmström och Palmkvist. Herr Jansson tillfrågade
föreningen om den ej borde lemna verkstadsreglerna för påseende till Mästareföreningen men
bordlades detta till nästa möte.

Inkomster för aftonen voro 5 inträdesafgifter kr 5 och 35 månadsafgifter kr 14

Mötet afslutades kl 10 em.



Justeradt Som ofvan
J. G. Winberg Hj. Lundin
Ordf. Sekr.

Protokoll fördt vid ordinarie möte med
Örebro Skoarbetarefackförening
måndagen den 4 September 1899.

Mötet öppnades af ordf. Vinberg kl. 8.45 em.

§ 1.

Protokollet från föregående möte upplästes samt godkändes till justering.

§ 2.

Den på föregående möte tillsatta kommiten för upprättande af förslag till värkstadsregler
framlemnade följande förslag.

Mom 1) På morgonen beräknas ej bestämd tid när värkstaden skall öppnas och arbetet får börja:
Vardagar stänger värkstaden kl. 9 em. Söndagar hålles värkstaden öppen till kl. 10 f. m: Värkstaden
skall vara städad och eld upptänd till kl. 6 f.m.
M 2) Hvar och en sopar sin plats hvarje kväll.
M 3) Allt spel och sällskapssupning är förbjuden. Ingen berusad får vistas på värkstaden
M 4) Värkstaden får ej användas till nattlogis

Och antog föreningen komiterades förslag samt beslöt i samband dermed att tillställa
Skomakeriidkarnes yrkesförening desamma för att höra dess utlåtande och fick styrelsen i
uppdrag att utföra detta beslut.

§ 3.

Rapporterades från Nederfeldts värkstaklubb att en person Karl Eckman ej på några villkor
ville ingå i föreningen trots uppmaning dertill och begärde klubben att få föreningens
medgifvande att vidtaga kraftigare åtgärder mot nämda person men beslutade föreningen att
styrelsen i förening med klubben skulle vidare undersöka saken samt tillskrifva förbunds-
styrelsen för att höra dess utlåtande i saken samt om möjligt få upplysning om nämde person
som upträdde som strejkbrytare i Stockholm godtgjordt detta.

§ 4.

Agitationskommitens rapport godkändes och tillsattes ny kommite bestående af Höckert V.
Karlsson och Vinberg.



§ 5.

Komunstyrelsen begärde att föreningen samtidigt med kontingent till kommunen skall
inlemna rapport lika med rapporten till förbundet.

§ 6.

En skrifvelse från skofabriksarbetarefackföreningen upplästes hvari framhölls att det motstånd
som rönts i fråga om arbetarekommunens anslutning till Soc-Dem- arbetarepartiet skulle bero
derpå att att det fans vissa antipatier mot kommunens ordf. Jansson hvarför begärdes att
kommunens ordf skulle afgå och ny ordf väljas men som inga bevis för de påståenden som
voro gjorda i skrifvelsen voro framlagda och skrifvelsen för ofrigt var för otydlig att flere
talare ansåg den för annonym beslutade föreningen att tillställa
Skofabriksarbetarefackföreningen en skrifvelse med begäran att de skulle lemna oss vidare
upplysningar hvari dessa antipatier skulle bestå och fick  styrelsen i uppdrag att utföra detta
och bordlades frågan tillsvidare.

§ 7

Föreningen beslöt att kassören ej får lyfta penningar å föreningens motbok med Örebro
Sparbank utan protokollsutdrag.

§ 8

Föreningen uppdrog åt styrelsen att utreda huru högt vi böra sätta kontingenten efter första
Januari 1900 samt inkomma med förslag härom till nästa möte.

Inkomster för aftonen vore 1 inträdesafgift 35 månadsafgifter

Mötet afslöts kl. 10,30 e.m.

Justeradt Som ofvan
C. L. Malmström Hjalmar Lundin
vice ordförande Sekret.



Protokoll fördt vid ordinarie möte med
Örebro Skomakeriarbetarefackförening
måndagen den 2 Oktober 1899.

Mötet öppnades af vise ordf: Malmström kl: 9 em:

§ 1.

Protokollet från föregående möte upplästes samt godkändes till justering.

§ 2.

Den från föregående möte bordlagda skrifvelsen från Skofabriksarbetarefackföreningen
bordlades tillsvidare på grund af att ej något svar inkommit.

§ 3.

På förslag af Vinberg bordlades frågan om kontingentens storlek efter första Januari 1900 till
nästa möte och borde man då söka att få opp fler af föreningsmedlemmarne på grund af
frågans vikt.

§ 4.

Beslutades att de förutvarande revisorerna äfven skulle revidera fackföreningsvärkstadens
räkneskaper.

§ 5.

Rapporterade agitationskommiten att den ej varit ute och agiterat utan skulle den kvarstå till
nästa möte.

§ 6.

Som något svar ej inkommit från Skomakeriidkarnes yrkesförening på värkstadsreglerna
beslutade föreningen att fodra svar till nästa möte.

Mötet afslutades kl 9.45 em.



Justeras Som ofvan
J. G. Winberg Hj Lundin
Ordf. Sekret.

Protokoll fördt vid ordinarie möte med
Örebro Skoarbetarefackförening
måndagen den 6 Nov 1899.

Mötet öppnades af ordf. Vinberg kl 9.10 em.

§ 1.

Protokollet från föregående möte upplästes samt godkändes till justering.

§ 2.

Den från föregående möten bordlagda skrifvelsen från Skofabriksarbetarefackföreningen
bordlades ytterligare då svar ännu ej inkommit

§ 3.

Den från föregående ordinarie möte bordlagda frågan om kontingentens storlek efter första jan
1900 upptogs och som det af styrelsens utredning framgick att kontingenten ej utan förlust för
afdelningens kassa kunde sättas lägre än 25 öre i veckan så bestämdes den till detta belopp.

§ 4.

Föreningen beslöt att i vår uppsäga den nu gällande prislistan och framlemna en ny och utsåg
en komite på 9 personer att uppsätta ny prislista. Till kommiterade valdes F. O. Palmkvist,
V. Karlsson, S. Eden, A. V. Andersson, G. Hjalmarsson, Strömmer F O Larsson, Vinberg
H. Eden och skulle kommiten ha den färdig till den 26 Nov då extra möte skulle hållas på tid
som af styrelsen bestämmes.

§ 5.

Som svar ej inkommit på de till mästareföreningen inlemnade värkstareglerna beslutades att
fodra svar till extra mötet.

§ 6.

Agitationskommitens rapport godkandes och valdes ny agitationskommite bestående af H.
Eden G. Käller och Hjalmarsson.



Mötet afslutades kl 10.15 e. m.

Justeras Som ofvan
G. Winberg Hj. Lundin
Orf. Sekret

Protokoll fördt vid extra möte med
Örebro Skoarbetarefackförening
Söndagen den 26 Nov 1899.

Mötet öppnades af ordf Vinberg Kl 11.20 f.m.

§ 1.

På grund af att mötet var så fåtaligt besökt beslöts att uppskjuta behandlingen af den nya
prislistan till ordinarie mötet.

§ 2.

Upptogs till behandling ett från mästare föreningen inkommet förslag till värkstaregler så
lydande

1. Wärkstaden öppnas kl. 7 f.m. och stänges kl. 9 e.m. Dock kan när behofvet så föranleder ändring
deri        göras.
2. Golf, väggar och inventarier vårdas. Försiktighet med elden iakttages.
3. Hvarje arbetsplats sopas af innehafvaren.
4. Spel och sällskapssupning är i värkstaden strängt förbjudet och ingen berusad tillåtes der vistas ej
häller någon obehörig uppehålla sig derstädes
5. Wärkstaden får ej användas till nattlogis.

Och antogs dessa regler med ett tillägg i punkt 1 att värkstaden skall vara städad och eld
upptänd till kl 7 f.m. och punkt 4 ändras så att att den för följande lydelse.

Spel och sällskapssupning är i värkstaden strängt förbjudet och ingen berusad tillåtes der vistas och
tillsättes en ordningsman på värkstaden.

§ 3.

Beslöts tillsätta en kommite på 3 personer för att tillse att de nya värkstäderna äro i
tillfredsställande skick och valdes härtill Winberg, F. O. Larsson och undertecknad

§ 4.

Föreslog Jansson att föreningen skulle utse en uppbördsman för att uppbära medel af de
enskilda tecknarne inom föreningen af andelar i Folkets husföreningen och att föreningen



skall garantera för detta belopp och beslutade föreningen i enlighet med Janssons förslag. Till
uppbördsman valdes Wilhelm Karlsson.

§ 5.

Beslöts att inbetala 10 andelar i Folkets husföreningen på nästa uppbördsmöte men som
Jansson uplyste att de som varit af föreningen valda som ombud vid konstituerade samman-
trädet med Folkets husföreningen blifvit upptagna i den förteckning som lemnadts vid
inreggistreringen så uppsköts val af ombud till nästa möte

§ 6

Beslöts att kassören skulle uttaga 75 kr af föreningens på Örebro Sparbank insatta medel.

§ 7

Jansson föreslog att föreningen skulle utse en prenumerantsamlare för Soc-Demokraten men
afslogs detta

Mötet afslutades kl. 12,20 e.m.

Justeras Som ofvan
G. Winberg Hj. Lundin
Orf. Sekret.



Protokoll fördt vid ordinarie
sammanträde med Örebro Skoarb.
ff. måndagen den 4 Dec. 1899.

Mötet öppnades af ordf. Winberg kl. 9.15 e.m.

§ 1.

Protokollet från föregående ordinarie samt extra mötet upplästes samt godkändes till justering

§ 2.

Som något svar ej inkomit på den bordlagda skrifvelsen från Skofabriksarb. ff. så dödades
denna fråga.

§ 3.

Företogs det vid extra mötet uppskjutna valet af ombud till fören. Folkets hus i Örebro och
valdes till ombud E. J. Jansson, S. Eden, Hj Lundin, J. G. Winberg, A. W. Andersson, F. O.
Larsson, W. Karlsson, K. Thunborg, A. G. Olsson och C. L. Malmström

§ 4.

Den på föregående ordinarie möte tillsatta kommiten för utarbetande af förslag till ny prislista
framlemnade ett förslag till sådan ock godkändes kommitens förslag med några få ändringar
och utgorde denna förhöjning 50 öre grundpris å vanlig mans samt frunsbottning samt 2 kr på
ridstöflar eller omkring 15 proc.

§ 5.

Utsågs undertecknad att färdigskrifva prislistorna och skall föreningen ersätta derför

§ 6

Beslutades att afhålla årsmötet i januari men som första måndagen i jan infalla på nyårsdagen
fick styrilsen i uppdrag att bestämma tid för detsamma.

§ 7.



Beslutades på mästareföreningens begäran en ändring i värkstareglerna, punkt 1, så att ordet
”skall” utbytes mot ordet ”bör”

§ 8

Företogs val af styrelse och revisorer för Soc.-Dem. Arbetarepartiets norra och mellersta
distrikt och utföll detta sålunda. Styrelse.

Wickman C. G. T. 17 röster
Forsell Alb. 19  ”
Sterky Fr. 22  ”
Dalhström Kata. Fru 22  ”
Sjöstedt Anders 17  ”
Palm August 18  ”
Tholin C. E. 11  ”
Björklund Arvid 15  ”
Lindley Ch. 16  ”
Sjökvist K.   7  ”
Palm Th.   4  ”
Ekman Alb.   3  ”
Dalkvist O. 15  ”
Rosborg P. R.   2  ”

Revisorer

Sparring P. 13 röster
Hammarberg E. 15  ”
Hammarberg K.F. 17  ”
Johansson I T 11  ”
Löfgren P. A. 18  ”
Bohm J. 18  ”

§ 9.

Beslutades att kassören skall i lön för nästa år erhålla 25 kr de öfriga styrelsemedlemmarnes
ersättning skulle af föreningen bestämmas efter arbetsårets slut.

§ 10.

Uppsattes följande styrelsekandidater. Till ordförand. Winberg och W. Karlsson. Till kassör.
Palmkvist och S. Eden Öfriga styrelsekandidater F. O. Larsson, Hj. Lundin, C. L. Malmström
S Nilsson Ekstrand och Lagerholm.

Mötet afslutades kl 11 15 em.

Justeras Som ofvan
G. Winberg Hj. Lundin



Orf Sekret

Protokoll fördt vid årsmöte med Örebro
Skoarbetarefackförening måndagen den
8. Jan. 1900.

Mötet öppnades af Ordf. Vinberg kl. 8.30. em.

§ 1.

Protokollet från föregående ordinarie möte upplästes samt godkändes till justering.

§ 2.

Revisions samt årsberättelsen upplästes samt beviljades den afgående styrelsen i enlighet med
revisorernas tillstyrkan full och tacksam ansvarsfrihet.

§ 3.

Företogs val af ny styrelse och valdes till ordf. Winberg med 18 röster och erhöll W. Karlson
2 röster. Till kassör valdes den förutvarande Palmkvist med 18 röster mot 2 som tillfälle S.
Eden. Till öfriga funktionärer valdes F. O. Larsson med 14 röster undertecknad med 15 röster
samt genom lottning mellan C. L. Malmström och S. Nilsson tillföll lotten Malmström som
sålunda inträdde i styrelsen och konstituerade sig styrelsen vid sammanträde efteråt sålunda.
Undertecknads sekreterare F. O. Larsson vise sekreterare samt Malmström vise ordförande.
Dessutom tillfälla 11 röster S Nilsson A. W. Andersson 2 samt Ekstrand 1 röst.

§ 4.

Den på föregående möte tillsatta kommiten som fått i uppdrag att besöka de nya värkstäderna
rapporterade för detta sitt uppdrag och beslutade fören. att ställa en uppmaning till
mästareföreningen att få värkstaordningen uppsatt på alla värkstäderna och skulle kommiten
kvarstå för att utföra detta uppdrag.

§ 5.

Rapporterades att arbetarekommunens årsmöte afhålles söndagen den 28 jan kl half 11 f. m.
och uppmanades alla medlemmar att infinna sig der.

§ 6.



Antogs ett af styrelsen inlemnadt förslag till uppbördsystem att utse en uppbördsman på hvarje
verkstad och valdes till uppbördsmän för 3 månader för Olssons värkstad Herr Winberg och
för södra värkstaden 58 Drottninggatan W Eriksson För Nordenfeldts värkstad F. C.
Palmkvist För P. Bergströms utsågs Karlström För E. Johansson T. A. Lindgren. För Thorsells
A. W. Andersson. För C. A. Anderssons markgränsen G. Hjalmarsson

§ 7.

Waldes till revisorer för nästa år Herarr W. Karlsson med 13 röster S Eden med 11 röster samt
S. Nillsson med 6 röster och till revisorssuppleanter A. W. Andersson med 5 röster Bergsten
med 5 röster samt F A Lindgren med 4 röster.

§ 8.

Beslutades på förslag af Malmström att vice funktionärerna från föregående år skulle söka få
in så mycket som möjligt af de medlemmar som häfta i skuld från föregående år.

§ 9.

Bestämdes inträdesafgiften till 1 kr för manlig medlem samt 50 öre för kvinlig samt manlig
under 18 år och 15 öre i veckokontingent för de sednare.

§ 10

Beslutades på förslag af undertecknad att ingå till Skofabriksafd. med en begäran att
gemensamt anordna en årsfest och utsogs härtill en kommite på 3 personer som erhålla
ansvarsfrihet och valdes till kommiterade undertecknad Winberg och S Eden.

§ 11.

Ett af herr Jansson väckt förslag att söka få något samarbete med Fabriksafd. i frågan af
gemensam natur bordlades till nästa möte.

§ 12.

Waldes till agitationskomite herrar Lindgren S Eden samt Jansson och skulle
agitationskomiten gemensamt med styrelsen söka få ett extra agitationsmöte till stånd.

Mötet afslutades kl 11,15 e.m.

Justeras Wid protokollet
J. G. Winberg Hj Lundin

Sekret



Protokoll fördt vid ordinarie möte
med Örebro Skoarbetarefackförening
måndagen den 5 Febr. 1900

Mötet öppnades af ordf. Winberg kl. 9. e. m.

§ 1.

Protokollet från föregående ord. Möte upplästes och godkändes till justering samt antogs
dagordning.

§ 2.

Den från föregående möte bordlagda frågan att söka få något samarbete till stånd mellan vår
afd. och Skofabriksarbetarnes afd. i frågor af gemensam natur och för att tillvarataga
gemensamma intressen upptogs till behandling och beslutades att utse en kommite på tre
personer som fingo i uppdrag att på bästa sätt söka få detta samarbete till stånd och utsågs
härtill: E. Jansson, C. L. Malmström och undertecknad.

§ 3.

Ordf. upplyste att det förut beslutade agitationsmötet komme att afhållas måndagen den 12
Febr i vanligt ställe och beslutades att förstärka den för detta möte tillsatta agitationskommiten
med ytterligare 3 personer och utsågs härtill C. L. Malmström K. Höckert och W. Karlsson.

§ 4.

Rapporterades från Ö. A. K.s årsmöte söndagen den 28 jan.

§ 5

Wid funktionärerna från föregående år rapporterade angående sitt arbete i fråga om uppbära af
resterande medel sedan föregående år och godkandes rapporten

§ 6.



Beslutades på förslag af underteck, med 8 röster mot 6 att inbjuda Mästareföreningen till ett
gemensamt möte för att diskutera följande fråga Hvad bör göras för att stäfja den osunda
konkurrens som förekommer inom yrket? Och fick styrelsen i uppdrag att utföra detta.

§ 7.

Beslutades att ej till nästa möte tillsätta någon agitationskommite.

Mötet afslutades kl 10 e. m.

Wid protokollet
Hj Lundin Sekret
Protokoll fördt vid ordinarie samman-
träde med Sv Skoarbetareförbundets
afd No 11 i Örebro måndagen den
5 mars 1900.

Mötet öppnades af ordf. Winberg kl. 9 em.

§ 1

Protokollet från föregående ordinarie möte upplästes samt godkandes till justering

§ 2.

Kommiterade från gemensamma fästen med Skofabriksafd: raporterade och utvisade
rapporten en behållning af 3.09 och godkändes rapporten.

§ 3.

Frågan om första Maj demonstrationen upptogs till behandling och beslutade afd att deltaga i
densamma med fana samt musik. Widare beslutades att i likhet med det uttalande som jordes
på gemensamma mötet med föreningarnes styrelser Fredagen den 2 Mars ur afdelningens kass
uttxera 10 öre pr medlem till arbetarekommunen för att dermed betäcka demonstrations-
kostnaderna. Till ordningsmän 1sta Maj utsågos herrar Winberg och E. Jansson samt till
fanbärare S Nilsson med C. J. Nyberg som ersättare.

§ 4

Frågan om uppsägning af prislistan upptogs till behandling och upplästes Förbundsstyrelsens
svar vari afd erhöll rätt att uppsäga prislistan och företaga lönerörelse men på grund af att
mötet var så fåtaligt besökt och man ville se hur det skulle ställa sig med arbetsförhållandena
längre fram bordlades frågan och fick styrelsen i uppdrag att i slutet af månaden utlysa ett
extra möte för att slutbehandla frågan.

§ 5.



Waldes i styrelsen efter F. O. Larsson som ingått i Skofabriksafdelningen herr E. J. Jansson
med 11 röster och erhöll Karlström 1 och Höckert 1 röst.

§ 6.

Tillsattes en agitationskommite till extra mötet bestående af C J Nyberg, A. G Olsson
Winberg och W. Karlsson.

Mötet afslutades kl. 9.50 e.m.

Wid protokollet
Hj Lundin
Sekret
Protokoll fördt vid extra sammanträde
med Sv Skoarbetareförbundets afd
No 11 i Örebro måndagen den 26 Mars
1900

Mötet öppnades af ordf. Winberg kl. 9 em.

§ 1.

Den på ordinarie mötet 5 Mars § 4 bordlagda frågan om uppsägning af prislistan i vår
upptages till behandling och antogs efter en stunds diskussion af frågan ett af styrelsen
framlemnadt så lydande förslag: Styrelsen föreslår att prislistan i år ej uppsäges, men att afd.
hos förbunds-styrelsen anhåller om obligatorisk rätt att nästa år få företaga den tillämnade
lönerörelsen, detta på grund af de svåra konjunkturer som äro rådande inom yrket och i
synnerhet här på platsen, samt med hänsyn på att det största möjliga lugn inom förbundet
inom det innevarande året är nödvändigt

§ 2.

Beslutades att upphäfva det förut fattade beslutet att inbjuda mästareföreningen till ett
disskusitionsmöte.

§ 3.

Från arb; kommunen hade inkommit en skrifvelse angaende hvilka rak och frisersalonger som
äro villiga att hålla Soc Demokraten och sålunda i första hand af arbetare böra besökas och äro
dessa rakstugorna på Olaigatan Sundkvists på Drottninggat. Samt den nya på
Engelbrektsgatan och instämde afdelning i detta uttalande. Isamma skrifvelse begärdes att
medlemmar af kom:styrelsen skulle äga rätt att öfvervara mötena och godkändes detta.

§ 3

Frågan om att teckna bidrag till en arbetsplatstidning upptogs till behandling men bordlades
till
ordinarie mötet



Mötet afslutades kl 11 e. m.

Wid protokollet
Hj Lundin
Sekret

/Den första protokollboken slutar. I ytterligare två protokollböcker finns kontinuerligt förda
protokoll fram till den 23 januari 1911 då avdelning beslutade om sin nerläggning/


