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Protokoll fördt vid Örebro Sko-
fabriksarbetares möte Måndagen
5 Juni 1897

Herr Pettersson hälsade å Interimstyrelsens vägnar de närvarande välkomna samt bad dem
utse en Ordf för aftonen och utsågs dertill Herr Widholm och till Sekr. Widell

§ 1.

Ordf. tillfrågade de närvarande om de vore för att bilda en Afd af Svenska Skoarbetare-
förbundet och som var deremot upplästes stadgar för densamma hvilka enhälligt antogs.
I föreningen ingingo följande arbetare från Örebro Skofabrik Widholm J. A. Gartz A
Hjalmarsson R Pettersson Simon Törnqvist Hugo Sjuberg Gustaf Elander Axel Pettersson
A. J. Enqvist C Jurfeldt J Hasselgren E Pettersson G Hansson C T Öster K J Moberg W
Tengbom David Jonsson C A Gustafsson E Trugg Litell K Andersson K Josefsson W
Johansson Anton Johansson Sigfrid Andersson G Jonsson E Larsson samt från Fagerlind o Co
Fabrik Robert Ekström Gustaf Ekström Carl Landqvist E Settergren Carl Widell C Elander
A Björklund E Olsson Adolf Lindfors J Hallberg L Larsson A Rosén Carl Engvall F O
Larsson C Fagerlind E Lindfors C G Trugg

§ 2.

Beslöts att sätt inträdesafgiften till 50 öre samt månadsafgiften 40 öre månaden beslöts afven
att minderåriga mellan 13 och 16 år äger rätt till inträde i förening dock behöfver icke dessa
erlägga mer än vanlig inträdesafgift samt 20 öre i månadsafgift

§ 3

Herr Pettersson upplyste att han på grund af den stälning han innehar inom fabriken ej ämnade
qvarstå sedan Föreningen börjat sin verksamhet och bad för den skull ej blifva ihågkommen
vid Styrelsevalet, men då flera af Föreningens medlemmar bad honom qvarstå lofvade han
detta med det vilkor att han blir befriad från att blifva invald i styrelsen.

§ 4.

Föreningen beslöt välja en Styrelse bestående af 5 medlemmar och valdes dertill med
acklamation Widholm ordf vice ordf E Lindfors Sekr. Carl Widell vice Sekr J A Gardtz samt
till Kassör David Jansson till koresponderande medlem ansåg sig föreningen ej tillsvidare
behöfva välja någon särskildt utan ombesörjes detta utaf styrelsen

§ 5.

Uppdrogs åt Kassören att inköpa nödvändiga böcker för Föreningen samt att tillsvidare
öfverlåta åt Styrelsen att utlysa extra möten

§ 6

Föreningen beslöt att om möjligt ansluta sig till det Svenska Skoarbetareförbundet från den 1
Juli



§ 7

Styrelsen utlyste nästkommande till den 22 Juni kl. half 9 e m.

Mötet afslutades kl. 10 30 em

Justeradt vid Protokollet
A. J. Enqvist Carl Widell
Ordf Sekr.



Protokoll fört vid Örebro
Skofabriksarbetare fackförenings
Sammanträde tisdagen 22 Juni 1897.

Mötet öppnades half 9 em af Ordföranden.

§ 1.

Protokoll från föregående sammanträde godkändes och justerades.

§ 2.

Föreningen beslöt att hafva ett ordinarie sammanträde första Onsdagen i hvarje månad kl. half
9 em i Lokalen No 3 Ågatan.

§ 3

Uppbördsmännerna fick i uppdrag att upptaga alla medlemmarnas för och tillnamn för att
Styrelsen skall kunna skrifva efter medlemsböcker.

§ 4

I föreningen ingingo 3 medlemmar nemligen Gustaf Fagerlind Oscar Zuav samt Emil Olsson

§ 5

Förslag väcktes om att uppropa medlemmarna på mötena förslaget upptogs till behandling
men afslogs efter en stunds diskussion.

§ 6

Herr Widholm föreslog att föreningen skulle anordna en invigningsfest, samt att föreningen
då inbjuder nåtlerskorna till Festen för att derigenom kunna förmå dem att ansluta sig till
föreningen hvilket Föreningen ansåg vara alldeles nödvändigt frågan diskuterades en stund
hvarefter den bordlades tills nästa möte

Mötet afslutades kl. 9 30 e. m.

Justeradt vid Protokollet
A, J, Enqvist Carl Widell
Ordf Sekr.



Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetarefackförening sammanträde
Onsdagen den 7 Juli 1897

Mötet öppnades kl. Half 9 e m af Ordf

§ 1.

Protokoll från föregående Sammanträde godkändes och justerades

§ 2

Styrelsen hade fått i uppdrag att tillskrif Svenska Skoarbetareförbundet i och för anslutning till
detsamma, Ordf uppläste svar från Förbunds ordf hvari han hälsade oss välkomna samt att han
skall tillsända oss medlemsböcker och stadgar så fort som möjligt för att föreningen så fort
som möjligt skall kunna börja sin verksamhet beslöts att så fort medlemsböckerna kommer
oss tillhanda utlysa ett extra möte å lilla salen dit medlemmarna får gå och hemta sina böcker.

§ 3

Vice Sekreteraren Gartz utgick ur Styrelsen på den grund att han slutat på Fabriken, och
omvaldes i hans ställe Herr Widholm. Dock förklarade si Herr Gartz ang att tillsvidare
kwarstå i föreningen

§ 4.

Bordlagda frågan om anordnandet af en invigningsfest upptogs till behandling och beslöt
föreningen att anordna en Invigningsfest samt att inbjuda nåtlerskorna till densamma till
kommeterade valdes 5 medlemmar nemligen David Jansson Claes Elander Carl Widell
H Sjuberg samt Widstrand och skall dessa inkomma med förslag till festen tills nästa möte då
föreningen får bestämma när festen skall hållas.

§ 5

Kassören uppmanade de medlemmar som resterar med sina intradesafgifter att skundsamt
inbetala desamma.

Motet afslutades kl. 10 e m

Justeradt vid Protokollet
A J Enqvist Carl Widell
Ordf Sekr.



Protokoll fördt vid Skofabriksarbetare
fackföreningens Sammanträde
Onsdagen Augusti 1897

Mötet öppnades kl half 9 e m af Ordf

§ 1.

Protokoll från föregående möte godkändes och justerades.

§ 2.

Festkommiten inkom med Program ofver Invigningsfesten hvilken enhälligt antogs af
föreningen och beslöt att festen skulle hållas den 21 Augusti.

§ 3.

Undertecknad inkom med förslag att föreningen skulle ansluta sig till härvarande kretsstyrelse
frågan upptogs till behandling hvarefter den bordlades tills nästa möte.

§ 4.

Emedan hvarje möte mesta tiden blir upptagen med att betala månadskontingenten beslöts att
från och med Okt. hålla två möten i månaden

§ 5

I föreningen ingick 1 medlem nemligen E Carlsson

Mötet afslutades kl. 10 e.m.

Justeradt vid Protokollet
Carl Widell

Ordf Sekr.



Protokoll fördt vid Örebro Skofabriks-
arbetarefackförenigens Sammanträde
Onsd den 1 Sept 1897

Mötet öppnades kl. half 9 em af vice Ordf E Lindfors

§ 1.

Protokoll från föregående Sammanträde upplästes godkändes och justerades.

§ 2.

Redovisning öfver Festen inkom och utvisade en behålning af         och tillerkändes
Festkommiten full och tacksam ansvars frihet

§ 3.

Bordlagda frågan om att föreningen skulle ansluta sig till härvarande kretsstyrelse frågan
afslogs.

§ 4.

På grund af att Widell slutadt på Fabriken och återgådt till handarbetet tillfragade han
Föreningen om han under sådana förhållanden skall qvarstå i föreningen och som inget hinder
möter vidfor Widell Föreningens önskan att qvarstå till årets slut.

§ 5.

En såkallad Agitations kommite tillsattes under nästkommande månad som fått i uppdrag att
för det första upptaga namn på de nåtlerskor som ämnar ingå i Föreningen samt för det andra
Agitera för att de medlemmar som uraktlåtit att infinna sig nästa möte och valdes i denna
kommite 4 medlemmar två från hvar Fabrik nemligen David Jansson och Widholm Palmborgs
samt E Lindfors och Larsson från Fagerlinds Fabrik.

§. 6

Foreningen beslöt att nedsätta Månadskontingenten för nåtlerskorna till 25 öre i månaden.
Dåck är inträdesafgiften den samma som för manliga medlemmar.

Mötet afslutades kl 9 30 e.m.

Justeradt vid Protokollet
A J Enqvist Carl Widell
Ordf Sekr



Protokoll fördt vid Örebro Skofabriks-
arbetarefackförenings Sammanträde
Onsdagen den 6 Okt. 1897.

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

§ 1.

Protokoll från föregående Sammanträde godkändes och justerades.

§ 2.

På mötet hade infunnit sig en del utaf nåtlerskorna på Fabrikerna som önskade att först innan
dom ingår i föreningen bevista mötena för att få höra Föreningens principer och deras
egentliga andamål. Ordf uppläste en skrifvelse från Förbundsordf särskildt stält till de
kvinnliga arbetarna inom Fabrikerna hvari han bland annat upplyste hur Qvinnorna på andra
platser vore Organiserade samt förmånerna derutaf han uttalade särskildt en glädje ofver att
Örebro natlerskor amnade ansluta sig till Organisationen, Ordföranden uppläste afven ett par
bitar ur Facktidningen angående qvinnans Organisation hvarefter han tillfrågade de
narvarande om de hwille ansluta sig till föreningen dom förklarade sig ingenting hafva
deremot om föreningen hwille nedsätta inträdes afgiften föreningen beslöt då att nedsatta den
till 25 öre men på det hvilkor att allesammans ingingo i Föreningen.

§ 3.

Den kommite som förra månaden hade i uppdrag att upptaga namn på de Nattlersker som
amnar ingå i föreningen kvarstår tills nästa möte i och för samma ändamål.

§ 4.

Andra möte i månade beslöts att hållas 3je Onsdagen hvarje månad.

Mötet afslutades kl. 10 e.m.

Justeradt vid Protokollet
E Lindfors Carl Widell
Ordf Sekr.



Protokoll fördt vid Skofabriksarbetare
fackföreningens sammanträde

Onsdagen
den 20 Okt 1897

Mötet öppnades kl. ½ 9 e.m. af vice Ordf.

§ 1.

Protokoll från föregående Sammanträde upplästes godkandes och justerades.

§ 2.

Kommiten Som hade i uppdrag att upptaga Namnen på de Nåttlerskor som önskade ingå i
föreningen redogjorde öfver sitt uppdrag hvilket lydde mycket otillfredsställande emedan
kommeten icke lyckas att få någon som antecknat sig, detta i förening med att mötena för det
mesta äro så fåtaligt besökta gaf föreningen anledning till att ytterligare diskutera frågan hur
man bör ordna det för att medlemmarna intresserade och beslöts efter en stunds diskussion att
ytterligare valja en kommite och valdes i denna kommite Tengbom W Johansson Hansson
Rosén Larsson och Moberg

Mötet afslutades kl. 9 30 e.m.

Justeradt vid Protokollet
A J Enqvist Carl Widell
Ordf Sekr



Protokoll fördt vid Skofabriksarbetare-
fackföreningens sammanträde

Onsdagen
den 3 Nov 1897

Mötet öppnades som vanligt af Ordf

§ 1.

Protokoll från föregående möte upplästes godkändes och justerades.

§. 2

Den förut inom föreningen diskuterade frågan om anslutning till harvarande Kretsstyrelse
upptogs ånyo till behandling och beslöt föreningen efter en stunds diskusition att ansluta sig
till densamma och valdes att representera föreningen Herr Djurfeldt.

§ 3

Herr Widholm uppläste en utaf Fabrikör Palmborg utfärdad prislista för fabrikens pinnare
hvilket utvisade en betydlig nedsättning utaf arbetslönen hvilket skulle drabba hvarje pinnare
med en förlust utaf en cirka 120 kr för år, frågan diskuterades länge och upplystes under
diskusitionens gång att det troligen icke stannar vid att pinnarna får afdrag utan troligen sedan
han fått tid öfver uppsätter en prislista för alla de öfriga arbetarna naturligtvis lika stort afdrag
för dessa. Föreningen kunde icke emedan den är så nybildad göra något åt saken för tilfället
men beslöts dock att alla pinnare skulle gå in till Palmborg för att hora efter om icke det vore
möjligt att få behålla den gamla prislistan skulle detta icke lyckas kunde arbetarna om dom
fan för godt telefonera till förbundetsorf och hora efter om det fans något att gora åt saken att
föra talan inför Fabrikor Palmborg utsågs Herr Jansson.

Mötet afslutades kl. 11 em

Justeradt vid Protokollet
A J Enqvist Carl Widell
Ordf Sekr.



Protokoll fördt vid Örebro Skofabrik-
arbetarefackförening sammanträde
Onsdagen 17 November 1897

Mötet öppnades som vanligt af Ordf.

§ 1.

Protokoll från föregående sammanträde godkändes och och justerades

§ 2.

Till Supleant i Kretstyrelsen valdes Herr Widholm

§ 3

Föreningens ombud i Kretsstyrelsen Herr Djurfeldt rapporterade från Kretsstyrelsens
sammanträde bland annatt att en Tidningsexpedition var anrättad i Skomakarna fackverkstad,
och beslöt foreningen för detta ändamål att tillsätta två medlemmar att upptaga prenumeranter
på Folkbladet samt andra arbetaretidningar och skall dessa medlemmar de sedan dessa tagit
upp prenumeranter avlemna dessa till Ekman på fackverkstaden som ombesörjer
prenumeration. Från Palmgrens fabbrik utsågs Gustaf Jansson samt från Fagerlinds å Co
fabbrik Lindkvist.

§ 4.

Ordforanden uppläste en uppmaning ur Facktidningen från Forbundstyrelsen att alla afdel
inom förbundet måtte behandla och inkomma med protokollutdrag till förbundstyelsen om att
tillerkänna förbundsordföranden en årlig lön af 800 kr emedan förbundet sedan senaste
Congress blef till så tillökt att han omöjligt kan sköta någon kondition bredvid utan måste
egna hela sin tid åt forbundsverksamheten frågan diskuterades hvarefter den bordlades tills
nästa möte

§ 5

Till revisorer att granska föreningens räkenskaper för den gångna tiden utsågs tre nemligen
Gustaf Jansson Djurfeldt samt Lundqvist.

Mötet afslutades kl. 10 em

Justeradt vid Protokollet
A J Enqvist Carl Widell
Ordförande Sekr



Protokoll fördt vid Örebro Skofabriks-
arbetarefackförening Sammanträde 
Onsdagen den 1 December 1897

Mötet öppnades som vanligt af Ordf

§ 1

Protokoll från föregående sammanträde godkändes och justerades.

§ 2

Bordlagda frågan om att hojja Förbundsordf lön till 800 kr beviljades af föreningen.

§ 3

Till revisorer att granska Kretsstyrelsens räkenskaper utsågs Herr Hugo Sjuberg.

§ 4.

Stadgar för sveriges samverkande fackförbund upplästes och diskuterades af f öreningen men
kunde dessa icke antagas i oförändrat skick utan instämde föreningen med
Forbundsorföranden om för desamma dock med det villkor att dom upptagas till behandling
om de derkomma i oförändrad form

Mötet afslutades kl. 10 e.m.

Justeradt vid Protokollet
A J Enqvist Carl Widell
Ordfor Sekr



Protokoll fördt vid Örebro Skofabbriks-
arbetarefackföreningens sammanträde
Måndagen den 10 januari 1898.

Mötet öppnades af Ordf kl. half 9 e.m.

§ 1.

Protokoll från föregående sammanträde godkändes och justerades.

§ 2

Revisionsberättelse upplästes och godkändes och tillerkändes afgående Styrelsen full och
tacksam ansvarsfrihet.

§ 3

Till de medlemmar som prenumereradt på Folkbladet samt andra Arbetsorgan beslöt
föreningen att erlägga prenumerationsafgiften dok skall dessa pengar återbetalas efter en
månads förlopp till föreningen

§ 4.

Styrelseval förättades och valdes till Ordf Djurfeldt till Sekreterare Widell samt till kassör G
Ekström till vice Ordf Larsson samt till vice sekr. Widholm till korresponderande medlem
Enkvist samt till ombud i kretsstyrelsen G. Elander samt Hugo Sjöberg som Supleant

§ 5

Föreningen beslöt att styrelsen under inevarande år skall få sina månadsafgifter afgifsfritt
qvitterade i sina medlemsböcker samt till Sekr desutom en gratifikation af tio kr ifall han
qvarstår till årets slut.

§ 6.

Att utarbeta en Prislista, för att inkomma till föreningen för granskning utsågs Widholm
Jansson Öster Andersson och Jansson.

Mötet afslutades kl. 11.30 e m

Justeradt vid Protokollet
K. Djurfeldt Carl Widell
Ordf Sekr



Protokoll förd vid Örebro Skofabbriks-
arbetare fackföreningens ordinarie
sammanträde fredagen den 28 Januari
1898

Mötet öppnades som vanligt af Ord

§ 1.

Protokoll från föregående Sammantrade godkändes.

§ 1.

Den af Kommeten uppsatta Prislistan genomgick och diskuterades pungt för pungt, och
godkändes till alla delar utom i nogra vissa delar Glällning mans från 40 till 47 höjdes från 38
till 40 öre dussin samt för klisstring mans smärting förhöjdes med 5 öre per dussin samt
Barnkängor från 20 till 25 ex t 1 öres förhöjning samt 25 till 35 likaledes 1 öres förhöjning på
par ofver prislistan och beslöts att prislista skall gälla tills 1 Aprill nästa år

§ 3

Upplästes två skrifvelser från förbundsordf en ena innehöll en uppmaning  att om det finnes
arbetare som kan för organisationens framgång måtte försöka få anslutning på Anders
Karssons Skofabbrik för att om möjligt äfven kunna få Organisation till stånd äfven der den
andra innehöll ett beviljande från Förbundsstyrelsen för oss att frammlägga Prislistan i vår
som godkännes af Förbundsstyrelsen.

§ 4

Ett förslag inkom att föreningen skulle gå i borgen för medlemmarna för prenumeration på
arbetaretidningar på en månad frågan diskuterades ganska lifligt men afslogs dock förslaget på
den grund att om medlemmarna hvill hafva tidninga till ex. Folkbladet som inte kostar mer än
12 för år medlemmarna mycket väl kan kosta detta utan borgen emedan kassan är för svag att
vidkännas nogra förluster.

§ 5

Herr Lindfors inlemnade en Diskutionsfråga så lydande

emedan tiden var så långt framskriden bordlades den tills nästa möte

Mötet afslutades kl 11 e m

Justeradt vid Protokollet
K Djurfelt Carl Widell
Ordf Sekr



Protokoll fördt vid Örebro Skofabbriks-
arbetarefackförenings ordinarie
sammanträde onsdagen den 16 febr 
1898.

Mötet öppnades kl. half 9 e m af Ordf

§ 1.

Protokoll från föregående Sammanträde upplästes godkändes och justerades.

§ 2.

Bordlagda diskusitionsfrågan Så lydande har  vår fackförening den dragningskraft den bör
hafva för att rätt fulla sin uppgift, om så ej är hur kunna få den sådan upptogs ånuo
tillbehandling emedan mycket var att orda och diskutera om bästa sättet att få medlemmarna
att fulla sin uppgift uttrades bland annatt att bildandet af en sjukkassa innom föreningen skulle
vara medlemmarna till en stor hjelp samt att sammanhållningen skulle blifva bättre frågan
bordlades ånyo tills annatt möte.

§ 3.

Herr Gartz inlemnade en diskutionsfråga så lydande. Hvad bör göras med de kamrater som
ännu ej tillhöra föreningen att kunna förmå dem att ingå i densamma. Emedan tiden ej tilät att
diskutera frågan bordlades den till nästa möte.

§ 4.

Herr Enqvist upplyste att prislistan var godkänd af Forbundstyrelsen och beslöts att prislistan
skulle framläggas lördagen den 19 Febr och att insamla svar från Fabrikör Palmborg till
onsdagen den 23 Febr att framlägga prislistan utsågs 3 medlemmar att från hvarje afd
nemligen David Jansson Anton Widholm samt Oscar Andersson och skulle samma Kommite
ofven ut hemta svar.

§ 5.

Styrelsen fick i uppdrag att utlysa ett extra möte när kommiten inhemtat svar utaf Fabrikör
Palmborg.

§ 6.

Upplästes ett cirkulär att de afd som önskade genomdriva någon löneförhöjning icke får häfta
i någon skuld till Förbundet för att om så pafodras kunna erhålla något understöd från
Förbundet för än att skuld dit är betald samt desutom en extra utdebitering af 50 öre i veckan i
4 veckor för den grund att så många Afd i år ämnar genomdrifva prislistor samt att Afd icke i
rätt tid gör sina inbetalningar till Förb Förbundsstyrelsen icke må stå utan medel när det gäller.



§ 7

Utsågs e Kommite att försöka få alla Nåttlerskor att tillhöra föreningen och utsågs i denna
Kommitte Andersson samt Widholm.

§ 8

Beslöts att emedan Fagerlind utgådt ur Companjonskapet och Fabrikör fris blifvit ensam ägare
af Fagerlinds & Co Skofabbrik han äfven der satt ner under de gamla priserna i arbetslönen
äfven försöka att få framlägga en prislista och utsågs att utarbeta en sådan efter de gamla
priserna Lindqvist Ekström Carl Fager Lind samt Larsson.

Mötet afslutades kl. 11 e.m.

Justeradt vid Protokollet
K Djurfelt Carl Widell
Ordf Sekr



Protokoll fördt vid Örebro Skofabbriks-
arbetarefackförening Sammanträde
Onsdagen 2 mars 1898

Mötet öppnades af Ordf kl half 9 e m

§ 1.

Protokoll från föregående Sammanträde godkändes och justerades

§ 2.

Prislistan upptogs ånyo till behandling och eftersom ingen öfverenskommelse kunde träffas
med Fabrikör Palmborg föreslogs att föreningen skulle skrida till röstning om att antingen låta
prislistan falla eller försöka ytterligare försöka att genomdrifva densamma. Då som saken för
alla var klar att ingen vidare ofverenskommelse kunde träffas med Herr Palmborg utan
starkare åtgärder företogs röstning enligt stadgarna om att nedlägga arbetet ifall Förbstyrelsen
gaf sitt samtycke dertill och utfall detta sålunda bland 29 röster det var 25 för samt 4 mot
arbetsnedläggelse och beslöts ifall Forb gaf sitt samtycke nedlägga arbete måndagen 7 mars

§ 3.

Broström inlemnade an Skrifvelse om att föreningen skulle bevilja det hans bror finge söka
anstälning på Palmborgs Fabrik innan någon, arbetsnedläggelse skulle börja så var han villig
att ikläda sig alla skyldigheter till föreningen dock kunde föreningen icke vilfara hans begäran
på grund att man hade beslutat nedlägga arbetet

Mötet afslutades kl. 10 31 em

Justeradt vid Protokollet
K Djurfelt Carl Widell
Ordf Sekr



Protokoll fördt Örebro Skofabbriks-
arbetarefackförening Onsdagen
16 mars 1898.

Mötet öppnades som vanligt af Ordf

§ 1.

Protokoll från föregående Sammanträde godkändes och justerades.

§ 2.

Emedan Fabrikör Palmborg vägradt att underskrifva den, af föreningen uppsatta prislistan
oaktadt arbetarna sedemera nedsatt arbetslönen till så godt som gamla priserna efter afslaget
som Herr Palmborg gjorde i höstas, ansåg sig Förbundsorfor nödsakad emedan han sjelf var
förhindrad att hitsända en af Forbundsstyrelsens medlemmar för att forsoka ordna oförenra
nemligen Herr Ölander från Norrköping, sedan Herr Ölander som närvarade på mötet
redogjort för sitt besök samt ändamålet hvarför han var hitsänd omtalade att han haft ett
samtal med Herr Palmborg kort före mötets början men icke kunde förmås att underskrifva
prislistan, ända på grund af vissa andringar som han hville hafva gjorda sedan föreningen
gjordt de af Fabrikör Palmborg påpekade ändringarna beslöts att inga andringar mer får göras
utan skall prislistan underskrifas och gälla till 1 mars 1899 nästa år med 1 månads uppsägning
för såväl Arbetare som Arbetsgifvare derest Herr Palmborg gör invändningar vidtages
strängare åtgärder

§ 3.

Kommeten som fått i uppdrag att uppsätta en Prislista på Fagerlinds & Co Fabbrik inkom med
densamma hvilken genomgicks pungt för pungt samt antogs sedan vissa ändringar blifvit och
skall denna Prislista framläggas vid lämplikt tillfälle för att försöka få den underskrifven

§. 4

Innan mötet afslutades begärde Herr Ölander ordet samt höll ett kort tal till medlemmarna
hvari han blan annat yttrade att då det icke är omöjligt att kan hända en arbetsnedläggelse blir
tvungen att gå af stapeln arbetarna då icke vacklar utan står som en man ty utan att arbetarna
äro eniga kan man icke vinna någon seger på samma gång omtalade han att han fått /oläsligt/
underrättelse från förborf att cirka 150 arbetare blifvit utkastade på gatan på Wernersborgs
Skofabrik på grund af att de bildade en Fackförening det gäller att understödja sina kämpande
kamrater så mycket som möjligt.

§ 5

En kommite tillsattes att framlägga Prislistan på Fagerlinds & Co Skofabbrik och dertill 5
medlemmar nemligen C G Trygg G Ekström E Lindfors Anna Lind Hulda Olsson samt som
Supleant Sofie Bäcker.

Mötet afslutades kl 12 e m



Justeradt vid Protokollet
Larsson Carl Widell
v Ordf



Protokoll fördt vid Örebro Skofabbriks-
arbetarefackförenings sammanträde
Onsdagen den 6 Aprill 1898.

Mötet öpnades af v Ordf. Larsson

§ 1.

Protokoll från föregående sammanträde upplästes godkändes och justerades.

§ 2

Upplystes genom Herr Widholm att Prislistan för Palmborgs Fabbrik var underskrifven.

§ 3.

Kommeten som fått i uppdrag att framlägga Prislistan på Fagerlinds & Co Fabbrik upplyste att
dom inte kunde träffa någon öfverenskommelse med Fabrikör Freis enär han vägrade att
underskrifva densamma hvarför Kommeten Telefonerade till Förborf och rådfrågade hur dom
skulle ställa sig och fick till svar att dom skulle låta saken villa några dagar tills efter Påsk
skulle han själf resa hit för att ordna saken föreningen uttalade sig särskildt för att icke göra
nogra eftergifter på Prislistan.

§ 4.

Bordlagda Diskusitionsfrågan så lydande hvad bör göras med de Kamrater som ännu ej
tillhöra föreningen för att kunna förmå dem att ingå i desamma fråga diskuterades en stund
och fattades inget bestämt beslut utan fick diskusition utgöra svar på frågan

§ 5

Beslöts att inköpa en Fana tills 1 maj och tillsattes för den skull en Kommite att inköpa
densamma priset får icke öfverstiga 80 kr utstyrsel på densamma bestämde man skulle för det
första vara af rödt tyg Symbol tvänne händer omslutna hvarandra samt med underskrift frihet
jemlikhet broderskap, till kommeterade valdes Widholm Andersson och Schyberg och skulle
föreningen gå i godo för resterande belopp

Mötet afslutades kl. 11 30 e.m.

Justeradt vid Protokollet
K. Djurfelt Carl Widell
Ordf Sekr.



Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetarefackförenings Ordinarie möte
Onsdagen den 22 Aprill 1898

Möttet öppnades af Ordföranden.

§. 1.

Protokollet från föregående möte upplästes och godkände föreningen detsamma sedan några
förändringar gjorts i detsamma.

§. 2.

Herr Jansson föreslog föreningen att efter 1sta Maj ej skulle hållas mer än ett möte i månaden
hvilket af mötett godkendes och bestemde mötett sig för Onsdagen i hvarje månad.

§ 3.

Herr Andersson föreslog att sirkulär skulle utfärdas och och skulle dessa sedan löpa man i från
man inom de båda fabrikernas på det att ingen skulle kunna säga att han ej viste af att det var
fackföreningensmöte och fick styrelsen i uppdrag att före varje mötes hallande utfärda
desamma.

§ 4

Foreningen beslöt att korseponderande medlemmen skulle underrätta förbundet om utgången
af prislistan på Fris fabrik.

§ 5.

Till fanbarare vid första Majdemonstration utsåg föreningen herr Hansson samt Broström som
extra sådan.

§ 6

Herr Enqvist föreslag att 25 kr skulle uttagas på banken för att användas till att betala fanan
med enär ej tillräckligt med medel influtit på listorna hvilket förslag af föreningen antagas och
fick äfven fankommiten i uppdrag härbärgera fanan tillsvidare.

Mötett afslöts kl. 10 eftermiddag

Justeradt Wid protokollet
K. Djurfelt A Widholm
Ordföranden Wise sekreterare



Protokoll förd vid Skofabriksarbetare-
fackföreningens ordinarie sammanträde
Onsdagen den 4 Maj 1898.

Mötet öppnades af Ordf kl ½ 9 e.m.

§ 1.

Protokoll från föregående Sammanträde upplästes godkändes och justerades.

§ 2.

Styrelsen Som fått i uppdrag att utaga 25 kr på Sparbanksboken ändrade detta till 40 kr hvilket
Styrelsen ansåg vara nödvändigt för betäckandet af utskulderna till Fanan, hvilket af
föreningen godkändes.

§ 3.

Ordförande uppläste en Skrifvelse från Forbordf angående 14 dagars uppsägning vid fluttning
frågan diskuterades en stund och fick tills vidare Diskusitionen utgöra svar på frågan.

§ 4.

Kommeten som haft i uppdrag att framlägga Prislistan fick ånyo i uppdrag att på Freis Fabrik
höra efter hur det kom sig att icke Nåttlerskorna fick betalt efter den af Fabbrikör Fries
underskrifvna Prislistan samt för öfvrigt ställa så att Fris hädanefter betalar efter nu gällande
Prislista.

§ 5

Förslag till Faninvigningsfest inkom och beslöts efter en stunds diskusition att anordna en
offentlig fest i det gröna samt att kommeten skulle anskaffa en talare samt för öfrigt
kommeten fick full ansvarsfrihet att angagera festen till det bästa till kommeterade hvaldes 5
medlemmar från hvarje Fabbrik nemligen Enqvist Djurfelt Widholm Jansson och Hjalmarsson
från Palmborgs samt Ingeborg Westling Sofia Bäcker Gerda Johansson Elin Solfelt samt
Hulda Olsson från Fries Fabbrik

§ 6

Den af Lindfors inlemnade Diskusitionsfrågan har efter flera mötes diskusition helt och hållet
förändras så att den blifvit en Skukkarefråga emedan Herr Lindfors icke var närvarande på
mötet samt redogjorde öfver densamma upptogs den samma hvarefter den  bordlades tills
nästa möte.

Mötet afslutades kl 10 30 e.m.

Justeradt vid Protokollet
Carl Widell



Ordf Sekr

Protokoll fördt vid Örebro Skofabriks-
arbetarefackförenings ordinarie
Sammanträde Onsdagen den 1 Juni
1898.

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

§ 1.

Protokoll från föregående Sammanträde upplästes godkändes och justerades.

§ 2

Diskusitionsfrågan angående bildandet af en Sjukkassa bordlades på grund af att mötet var så
fåtaligt besökt

§ 3

Lönefrågan på fabbrikör Fries Fabbrik diskuterades och fattades det beslut att Styrelsen skulle
uppsätta en skrifvelse och uppmana Fabbrikör Fries att följa nu gällande Prislista till alla delar
i annat fall vidtaga strängare åtgärder

§ 4

Ombudet i Kommunstyrelsen rapporterade att Kommunstyrelsen ämnar utaf pengarna som
blifvitt öfver vid Strejkerna här i vår bilda en frivillig Strejkfond frågan bordlades för vidare
diskussion

Mötet afslutades kl 10 e. m.

Justeradt vid Protokollet
Carl Widell

Ordf Sekr



Protokoll fördt vid Skofabriksarbetare
fackföreningens ordinarie sammanträde
onsdagen den 6 juli 1898.

Mötet öppnades Kl. half 9 e m af Ordf

§ 1.

Prottokoll från föregående Sammanträde godkändes och justerades.

§ 2.

Bordlagda frågan om bildandet af en Sjukkassa slopades.

§ 3

Bordlagda frågan no 2 nemligen förslaget från Kommunstyrelsen att de öfverblifvna pengarna
från insamlingen till strejkerna som varitt under året bilda en frivillig Strejkfond frågan
diskuterades och ansåg föreningen att bildandet af en sådan Strejkfond icke vore till någon
nytta ej heller blefve någott helt med densamma utan föreslog föreningen i stället att pengarna
användes för agitation

§ 4.

Beslöts att Nattlerskorna på Fries Fabbrik skall uppsätta en ny Prislista samt att Styrelsen skall
framlägga hela Prislistan för Bolaget när den öfvertaga Fabbriken emedan den gamla
underskriften icke gäller längre an till 1 Juli ett extra möte skall hållas för genomgåendet af
Nåttlingslistan

§ 5

Till Supleanter i Komunstyrelsen valdes Claes Andersson.

§ 6

Frågan om Landsorganisationen diskuterades Ordföranden uppläste stadgarna för densamma
och uttalade sig föreningen enhälligt för anslutning till densamma samt valde ett ombud att
representera foreningen vid dess Kongress i Augusti till ombud valdes Enkvist samt Vidholm
som ersättare.

Mötet afslutades kl 11 e.m.

Justerades vid Protokollet
Carl Widell

Ordf Sekr.



Protokoll fördt vid Örebro Skofabriks-
arbetarefackföreningens ordinarie
sammanträde onsdagen 3 Aug 1898.

Mötet öppnades af ordf kl § 9. e.m.

§ 1

Protokollet från foregående Sammanträde upplästes godkändes och justerades

§ 2

Underhandlingskommiten som haft i uppdrag att framlägga Prislistan på Fries Fabbrik
rapporterade att någon underskrift icke kan låta sig göras förrän Bolagsstämman sammanträdt

§ 3

Till följd af att icke Arbetarna inom Fris Fabbrik icke får sin aflöning bestämt samt att
arbetarna icke så noga kan specificera sina fortjenster efter nu varande förhållande beslöts att
samtidigt med Prislistan anhålla om motböcker för hvarje arbetare

Mötet afslutades kl 10 e.m.

Justeradt vid Protokollet
A Widholm Carl Widell
Ordf Sekr



Protokoll fördt vid Skofabriksarbetare-
fackföreningens extra sammanträde
Onsdagen 17 Aug kl ½ 9 em

Mötet öppnades af ordf kl ½ 9 em.

§ 1

Protokoll från föregående extra sammanträde upplästes godkändes och justerades.

§ 2

Fabbrikör Fries hade inlemnadt en motlista till den af föreningen uppsatta prislistan för
Nåttling samt beslöt att den af föreningen uppsatta prislistan skulle annu en gång tillställas
honom.

Mötet afslutades kl 10 em

Justeradt vid Protokollet
A Widholm Carl Widell
Ordf Sekr



Protokoll förtd vid Örebro Skofabbriks-
arbetarefackförening ordinarie
sammanträde onsdagen den
7 September 1898.

Mötet öppnades af vice Sekr Anton Widholm kl ½ 9 e.m.

§ 1.

Protokollena från föregående ordinarie möte samt extra mötet den 17 Aug upplästes
godkändes och justerades

§ 2

Föreningen Koresp medlem Herr Enqvist uppläste ett svar från Förbundetsordf på det
föreningen gjorda framställan om tillåtelse att få nedlägga arbetet på Frieska Skofabbriken
ifall han icke hville underskrifva Prislistan svaret bjöds jakande dock får Nåttlingslistan icke
öfverstiga den på Örebro Skofabbrik uppsatta Nåttlingslistan samt bad föreningen gå försigtigt
tillväga

§ 3

Emedan icke någon öfverenskommelse med fabbrikör Fries kunde träffas oaktadt alla försök
dertill gorda fredlig väg beslöt föreningen genom sluten omröstning arbetsnedläggelse ifall
Prislistan tills lördag innevarande månad blifvit underskrifven företager Föreningen Strejk
Måndagen den 12

Mötet afslutade kl 10 em

Justeradt vid Protokollet
K Djurfelt Carl Widell
Ordf Sekr



Protokoll öfver Örebro skofabriks-
arbetarefackförenings första strejk-
möte måndagen den 12 September
1898 kl ½ 9 e.m.

Paragraf 1.

Mötet öppnades af föreningens ordf hvilken hälsade de nästan mangrant församlade välkomna
erinrande om orsaken hvarför vi vore samlad: nemligen att nu strejk utbrutit på Freis
skofabrik och med anledning deraf nu föreningen hade sitt första strejkmöte.

p. 2

Protokoll från föregående möte upplästes godkändes och justerades

p. 3

Ekström rapporterade från underhandlingskomitén hurusom på tilfrågan om Freis ville
underskrifva henne han ville ej betala mer än Palmborg betalar för nåtlingsarbetet. Äfvensom
halftimmen om morgnarna vill han ej ta bort. Larsson hade ingenting att till lägga utan
instämmde med Ekströms uttalande.

p. 4

Underhandlingskomiten förstärktes med en person nemligen trygg samt att hjälpa kassören
med medlemsmatrikel utsågs Larsson.

p. 5

Möten hålles hvarje dag kl. 4 e. m. så länge strejken pågår

p. 6.

På grund af att mötena hållas på e. m. kunde ej föreningens ordf. och  sekr. Vara närvarande
hvarför föreningens utsåg till ordf. Hallberg och till sekr. Trygg.

p. 7.

En öfverbevakningskomité tillsattes bestående af 3 personer nemligen: Vallgren, Berggren
och Norström. Denna komité skulle hafva uppsikt öfver de vakter som utposteras omkring
fabrikslokalen och för öfvrigt se till att god ordning må vara rådande.

p. 8.

Föreningen beslöt att posttiden för hvarje vakt är 2 tim.



p 9.

På förslag af föreningens ordf. beslöts att medlemmarne icke får gå i flock på gatorna samt att
icke berusa sig ej häller i sådant tillstånd komma till mötena

p 10

Som ej något vidare förekom till diskutering afslutades mötet på vanligt sätt.

Justeradt af Protokoll fört af
K. Hallberg Karl Trygg
tillf. Ordf. tillf. sekreterare



Protokoll fört vi Örebro skofabriks-
arbetarfackförenings andra strejk möte
tisdagen den 13 Sept 1898

p 1

Mötet öppnades af föreningens tillf. Ordf. Hallberg kl 4 e. m.

p 2.

Föregående protokoll upplästes, godkändes och justerades.

p 3.

Underhandlingskomiténs rapport föredrogs som lyder Prislistan går nog få underskrifven men
half timmen är svårare med att få bort. En af bolagsmännen sade Kom till kontoret strax före
kl 8 de som äro komiterade så få vi (nämligen bolagsmän) resonera om listan så skall vi lämna
svar

p 4.

Föreningen beslöt att ej rubba half timmen mellan ½7 å 7 utan låta den kvarstå tills vidare.

p 5

Föreningen beslöt att ett möte hålles kl half 9 i kväll i händelse listan underskrifs om vi i så
fall kunna få börja Onsdagen den 14. å arbeta.

p 6

Medlemsupprop företogs vid hvilket endast några få hedrade med sin frånvaro.

p 7.

Berggren rapporterade från ordningskomitén hurusom en Köpenhamnare har varit här och
sökt arbete men blifvet varnad af vakten han skulle ej komma tillbaka. Äfvenså har vår
reparatör Johansson durkyddt äfven har han blifvet varnad af vakten. Föreningen beslöt att ej
göra något vidare vid J tills vidare

Mötet afslutades 5.15 e. m.

justeradt af Vid protokollet
Karl Hallberg Karl Trygg
tillf. ordf. tillf sekreterare



Protokoll fört vid Örebro skofabriks-
arbetarfackförenings tredje strejkmöte
tisdagen den 13 Sept 1898

p 1

Mötet öppnades af föreningens ordf. kl. 9 15 e.m.

p 2

Ekström redogjorde för föreningens underhandlingskomiténs arbete hurusom komitén har
sammanträffadt med bolaget hvarvid bolaget bestämde sig gå in på prislistan i sin helhet Dock
ville de ha klistringen indelad så som P. har sin lista indelad, med den procent förhöjning i
vändning som man kan beräkna maskinarbetet går fortare än handarbetet, äfvenså extra
uppsatt för från eller renklippning på skaft. Halftimmen på morgon uttalade alla sig emot.
Dock ville de ge oss en kvartstim. Kafferast med förbehåll, att ingen aflägsnar sig förr än
kraften stängs af, ej häller någon kommer senare än så var och en är på fabriken när då kvarten
är gången Angående portens öppnande ville de ej nu gå in på den men kan hända framdeles
om god ordning är rådande

p 3

Föreningen beslöt att ändra listan såsom Palmborgs såsom bolaget önskade För detta ändamål
utsågs en komité bestående af 2 personer Anna Björkman och Anna Lund att hjälpa
underhandlingskomitén.

p 4

Föreningen beslöt att börja kl half 7 om morgnarna eftersom det blott var enda tråden som
höll tillbaka. Föreningen vidhöll likväl den önskan att dörrarna måtte hållas öppna

p 5

Nästa möte hålles Onsdagen den 14 Sept kl. 4 e. m.

Justeradt af Vid protokollet
Karl Hallberg Karl Trygg
tillf. Ordf. tillf. sekreterare



Protokoll fört öfver förhandlingarne vid
Örebro skofabriksarbetarfackförenings
4de strejkmöte Onsdagen den 14 Sept
1898.

p 1

Mötet öppnades tillf. ordf. kl. 4.15 e. m.

p 2

Underhandlingskomiténs rapport föredrogs varvid följande framdrogs Sedan listan blef ändrad
såsom föreningen bestämdt framlemnades den till påskrift för bolaget. Perman började då
jemföra båda listorna P. och vår. Första punkten var vår lista 5 öre lägre, andra punkten 5 öre
högre än Palmborgs, Då komiterade anmärkte att de ej gått in på att underskrifva P. lista blef
svaret: om ni ändrar listan så den blir lika med P. lista så skall vi underskrifva den. Perman
lemnade dessutom en afdragslista för tvånålsmaskin. Äfvenså hade föreningen att bereda sig
på  afdrag, för två andra maskiners som snart skulle sättas in både hos oss och Palmborgs.
Afdragslistan  för 2 nålsmaskinen är uppsatt af Palmborg.

p 3

på förslag af Trygg beslöt föreningen att ej ändra nåtlingsslistan eftersom komiterade under
tiden de voro på kontoret hörde ett samtal med herr Lindblad och Fries, hvarvid Freis bad
Lindblad komma hit i kväls.

p 4

Tvånålslistan upplästes, hvarefter föreningen diskuterade den hvarvid framdrogs bland annat
att avansen var för hög. Föreningen beslöt utsätta en komité att uppsätta priserna så att
föreningen gå in på den och invaldes då Anna Lund och Sofie Bäcker.

p 5

Medlemsupprop.

p 6

Föreningen beslöt telefonera till Lindblad I händelse herr Lindblad skulle anlända hit i dag
onsdag med nattåget från Göteborg utsågs E Lindfors att möta honom vid stationen. Nästa
möte hålles Onsdagen 14 dennes kl. 4 e. m.

Justeradt af Vid protokollet
K Djurfelt Karl Trygg
Ordf. tillf. sekr.



Protokoll fört öfver förhandlingarne vid
Ö skofabriksarb. fackförenings 5te
strejkmöte Thorsd. den 15 Sept
kl 8.45 e.m.

p 1

Mötet öppnades af föreningens ordf. hvilken hälsade alla närvarande välkommen. Särskildt
Förbundets ordf Herr Lindblad hvilken anländt hit från G. I afton kl. 7.

p 2

Protokollet från föregående möte upplästes godkändes och justerades

p 3

Medlemmsupprop.

p 4

Prislistan upptogs till behandling. Herr Lindblad redogjorde komiténs rapport för föreningen.
Framlade allra först det förslaget att icke ändra prislistan likt Palmborgs. Det som skiljde
anmärkte talaren var endast 2 öre. Att ej listan underskrefs var endast en halstarrighet hos
bolaget hvarför vi fortsätta striden tills listan är underskrifven. L. Gillade fullkomligt det af
komitén uppsatta priset för tvånålsmaskin. När herr L. kommer till Göteborg skulle han
sammankalla styrelsen och framlägga saken med det föreslag att skrifva till bolaget ettdera
skall listan underskrifvas inom en viss tid eller och skall fabriken blockeras. Omtalade en
händelse som timadt i Nässjö med afseende på blockad.

p 5

Föreningen beslöt att det skulle göras enligt herr Lindblads förslag.

p 6

Herr Lindblad ställde dessutom till Föreningen några varnande ord, att var medlem må akta
sig att bli strejkbrytare, äfvenså att vakten må passa upp så att ingen främmande får tillträde
till fabriken. Vi behöfva ej riskera något emedan en fabrik sådan som denna kan ej stå i två
månader utan lida en allvarsam skada.

p 7.

Nästa möte hålles Fredagen den 16 kl. 4 e. m.

p 8



Till sist tackade ordf. herr Lindblad för han hade rest hit och varit oss till hjälp i denna sak.
Derefter afslutades mötet kl 9.45 e. m.

Justeradt af Vid protokollet
Karl Hellberg Karl Trygg
tillf. ordf. tillf. sekreterare



Protokoll fört öfver förhandlingarne
vid skofabriksarb. fackförenings 6 te
strejkmöte fredagen den 16 Sept 1898
kl. 4 e.m.

§ 1

Mötet öppnades af föreningens tillf. ordf.

§ 2

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Underhandlingskomiténs rapport föredrogs hvaraf följande nämndes: Sedan herr Lindblad
samtaladt med herr Freis hela förmiddagen blef komitén kallad till kontoret kl. 1 middagen Då
efter 4 dagars strid bolaget var villig underskrifva listan så som föreningen ville ha den. Dock
lemnade han en ordningslista som för föreningen upplästes.

§ 4.

Föreningen beslöt att enligt E. Lindfors förslag antaga dem.

§ 5.

Härefter gick komitén till fabrikskontoret för att få listan underskrifven Under tiden företog
föreningen medlemsupprop.

§ 6.

Sedan komitén återkommet frambars det glädjande budskapet att listan var underskrifven och
att arbetet börjar Lördagen den 17 sept. Kl 6.30 f. m.

§ 7.

Lindfors frambar sin och föreningens hjärtliga tack för det arbete de utfört föreningen.

§ 8.

Härefter talade Djurfält några ord visande hvad en organisation kan uträtta när enighet är
rådande. Äfven tackande för det mönstergilla uppförande den visat under strejken Uppmanade
dessutom hvarje medlem inbetala månadskontingenten.

§ 9.



Föreningen beslöt annonsera i Nerkes allehanda att prislistan blifvet underskrifven hvarför
strejken upphört.

Mötet afslutades kl 6 e. m.

Justeradt af Vid protokollet
Karl Trygg

ordf. tillf. sekreterare



Protokoll fört vi Skofabriksarbetar-
fackföreningens ordinarie möte den
5 Oktober 1898

§ 1

Mötett öppnades af ordföranden kl. ½ 9 ef. m.

§ 2

Protokollet från föregående möte upplästes och justerades

§ 3

Ett förslag af Widholm om 2 mötens hållande i  månaden upptogs till behandling

§ 4

Efter en stunds diskussion öfver förslaget beslöt föreningen enligt herr Enkvist förslag att det
af Widholm inlämnade förslaget bordlades till nästa ordinarie möte, enär herr Enkvist ansåg
att mötet var för fåtaligt besökt för att i nämnda förslag fatta beslut.

§ 5

Foreningen beslöt tillsättandet af prenumerantsamlare af partitidningarna, en för hvarje fabrik
och valdes för Palmborgs fabrik herr Holmer Aktiebolaget Ornens herr Engvall Hafteÿ´s herr
Andersson hvilken äfven vart utsedd som uppbördsman för sistnämda fabrik

§ 6.

Ordförarn uppmanade herr Enkvist att raportera för föreningen om sin resa upp till kongressen
Men som herr Enkvist ej hade ansett det vara nödigt alldenstund utförliga uppgifter om
kongressens arbete stått att läsa i partitidningarna, hade han ej uppsatt någon raport öfver
detsamma med låfvade därmed framkomma vid nästa ordinarie möte.

Mötet afslöts kl. 10 ef. m.

Justeradt af vid protokollet
ordförarn A. Widholm

vise sekreterare



Protokoll fördt vid Örebro Skofabriks-
Arbetarefackförening ordinarie
sammanträde onsdagen den
Nov 1898.

Mötet öppnades kl ½ 9 e.m. af ordf

§ 1.

Protokoll från föregående Sammanträde upplästes godkändes och justerades.

§ 2

Bordlagda frågan om två mötets hållande i Månaden upptogs till behandling och beslöts efter
en kort debatt att hålla två möten i hvarje månad. dag för andra mötets hållande beslöts den
när Lokalen är ledig Styrelsen skulle derom göra sig underrättad

§ 3

Föreningen ombud Enkvist som referesenterade Föreng vid den Stockholm hållna Kongressen
angående Landsorganisationen inlemnade en fullständig rapport muntligen öfver dess fattade
beslut men yttrade sig tillika att om någott vore af honom uteglömt kunde föreningen se det
som brister af honom i Partiets tidningar der det fullständigt tillkännagifvits

§ 4.

Utsågs en medlem från hvarje Fabbrik att upptaga namn på de medlemmar som önskade köpa
Julfacklan samt lemna dessa till Widell som lofvade att hemtaga densamma och valdes från
Örebro Skofabrik Hugo Sjuberg  samt Ornen Gustaf Sartz Hofteijs fabrik Oscar Andersson
samt Svensons John Weijmark

§ 5

Föreningen beslöt att inköpa uppbördsböcker för uppbördsmannen 5 st dock får icke hvar bok
för sej öfverstiga 50 öre

§ 6

Till uppbördsman på Svensons Fabr. Valdes Emil Almstedt.

Mötet afslutades kl. 10. 30

Justeradt vid Protokollet
K. Djurfelt Carl Widell
Ordf Sekr



Protokoll fördt vid Örebro Skofabriks
Arbetarefackförenings ordinarie 
sammanträde onsdagen de 5 Dec 1898.

Mötet öppnades af ordf kl. 9 e.m.

§ 1.

Protokoll från föregående Sammanträde upplästes godkändes och justerades

§ 2.

Föreningens ombud i Komunstyrelsen inkom med tvenne frågor till behandling den första om
anslutning till Socialdemokratiska Arbetarepartiet samt den senare om uppsättande af ett
Folkets hus båda frågorna bordlades den första emedan mötet var fåtaligt besökt och skall
frågan kungöras inom Fabbrikerna inom nästa möte för att medlemmarna då skall mangrant
infinna sig samt diskutera och fatta beslut i densamma den senare emedan ombudet trodde att
Kommunstyrelsen skulle utsända Cirkulär öfver tillvägagångsättet för att anskaffa medel till
ett Folkets hus.

§. 3

Prislistan på Örebro Skofabbrik som måste uppsägas en månan innan den utlöper upptogs till
behandling ifall arbetarna önskar göra nogra ändringar eller om den från Arbetarnas sida skall
få slå oförändrad som den nu är frågan bordlades tills nästa möte för att arbetarna uner tiden
skall tänka om det är några som bör ändras. Äfven uppmanades de fackföreningsmedlemmar
som arbetar på de Fabbriker der annu ingen Prislista finnes att inkomma med förslag till sådan
för att afven på dessa kunna få bestämd arbetslön

§ 4

Att jemte den som nu innehar befattningen på Örnens Skofabbrik att upptaga prenumeranter
på Socialdemokraten utsågo Herr Brandt

Mötet afslutades kl 10. 30 em.

Justeradt vid Protokollet
K Djurfelt Carl Widell
Ordf Sekr



Protokoll fördt vid Örebro Skofabbriks-
arbetarefackförening ordinarie samman-
träde onsdagen den 20 December 1898.

Mötet öppnades af ordf kl ½ 9 e.m.

§ 1.

Protokoll från föregående sammanträde upplästes godkändes och justerades

§ 2.

Ordf. Presenterade tvenne arbetare från Nässjö emedan Fabbriken derstädes blifvit af
arbetarne Blockerad men som inget arbete här på platsen kunde anskaffas framstälde ordf på
hvad sätt Föreningen skulle anskaffa reshjälp åt dessa till Norrköping dit dom ämnade sig
Styrelsen framlemnade ett förslag nemligen att foreningen måtte utdebitera 25 öre pr medlem
hvilket beslöts enhälligt, Ordf och Kassören utsågs att ombesörja det biljetter köpes samt
betala kostnaderna för mat och logis

§ 3

Bordlagda frågan om bildandet af en Byggnadsförening till en ”Folkets hus” upptogs till
behandling men fattade föreningen inget beslut utan hänsköts frågan till Kommunstyrelsen
eller till de beslut som kommer att fattas på gemensamma möte dock uttalade föreningen för
att bildandet af en ”Folkets hus vara nödvändigt

§ 4.

Bordlagda frågan om anslutning till Socialdemokratiska Arbetarpartiet bordlades ånyo

§ 5

Prislistan å Örebro Skofabrik diskuterades och beslöts att prislistan skall vara sådan den är för
nästkommande år och tillsättes en Kommite bestående af 2 personer att gå till Fabbrikör
Palmborg för att få den underskrifven i Kommiten valdes Holmer och Petterson

§ 6

Förslag till Prislista på Svenssons Fabbrik inlemnades men för att jemföra den med Prislistan
på andra Fabbriker bordlades den till nästa möte

§ 7

Till Revisorer att granska räkenskaperna för det gångna året valdes E Lindfors E Trygg samt
A Pettersson.



§ 8

Frågan om anslutning till Landsorganisationen upptogs till behandling och företogs öppen
omröstning som utföll sålunda att 22 var för samt 4 mot anslutning resultatet af röstningen
skulle genom Sekreteraren tillsändas Förbundsordf A C Lindblad Göteborg

§ 9

Medlemmarna uppmanades att ifulla sina löneblanketter så godt sig gora låter för det gongna
året för att sedan senda dem till Förbt

Mötet afslutades kl 11 em.

Justeradt vid Protokollet
sekr.

Ordf.



Protokoll fördt vid Örebro 
Skofabriksarbetarefackförening
ordinarie sammanträde Onsdagen
den 18 januari 1898

§ 1

Herr Widholm hällsade alla de närvarande välkomna samt bad de närvarande utse en Ordf för
aftonen på grund af att Ordf icke var närvarande och utsåg föreningen dertill Herr Gelin

§ 2

Protokoll från föregående sammanträde upplästes godkändes och justerades.

§ 3

Revisorerna framlemnade revisionsberättelsen men som Styrelsen i hade afslutat böckerna
fullkomligt och följaktligen revisionsberättet icke är som den borde vara begärde Styrelsen
och erhöll uppskof till nästa 2 nya revisorer invaldes på grund af att 2 af de förut valde icke
hade tid att ånyo uppsätta en annan i deras ställe valdes Herrar Gelin och Holmer

§ 4.

Förslag till tilläggsstadgar inlemnades och antogs följande att Iträdesafgiften ökas till en krona
samt att medlem som häftar i skuld mer än två månader fråntages rösträtt inom Föreningen
dessa båda pungter träder i kraft 1 Mars

§ 5

Herr Engkvist rapporterade att en extra uttaxering 15 öre veckan skall utdebiteras på grund af
Strejken i Nässjö

§ 6

Herr Holmer som fatt i uppdrag att framlemna Prislistan till fabrikör Palmborg för underskrift
upplyste att det ena exemplaret af Prislistan nemligen det som Arbetarna innehar på ett
oforklarligt bortkommit, dock beslöts att i fall Prislistan i kan aterfinnas be att få låna den
Fabrikör Palmborg innehar för att kunna skrifva ett nytt exemlar samtidigt foreslog Herr Gelin
att arbetarna skulle låta trycka en hundra exemplar på det att hvarje arbetare måtte kunna få
hvar sitt exemplar af prislistan Frågan bordlades.

§ 7

Emedan inga arbetare från Svensson Fabbriken närvarande på mötet bordlades deras prislista
ånyo



Mötet afslutades kl 11 e.m.

Justeradt vid protokollet
K Djurfelt Carl Widell
Ordf Sekr



Protokoll fört vid Örebro Skofabriksf.
förening ordinarie sammanträde
Onsdagen 1 Februari 1899

Mötet opnädes klockan half 9 af ördforanden

p 1

Protokal från föregående möte upplästes godkändes och ojusterades

§ 2

Bordlagda frågan om tryckning af Prislista hänsköts till en komite, för att taga reda på
kostnaderna  för tryckning, i Komiten utsågs Hjalmarson och Gelin

§ 3

På grund af att några medlemmar af Religiösa åsikter, Begärde att blifva strukna ur
föreningen, För den skulden att Föreningen skule Ingå i Landsorganisationen samt
Arbetarpartiet foljande medlemmar begarde uträde Emil Lindfors. Dafvid Jansson. Axel
Rosén. Erik Trygg. Oskar Lundin. Karl Trygg. Emil Petterson. A. S. Eriksson. Adolf Carlson.

§ 4

Revisionsberättets föredrogs sedan Vidholm lofvat att ärsätta det felade beloppet om 14 dagar,
Beviljades Styrelsen ansvarsfrihet.

§ 5

Styrelseval
Till ordförande upsattes 2 kandidater Andersson och Gelin. rösterna utfäla sålunda Gelin 12.
Andersson 2. Kasör A. Larsson. V. Holmer. Holmer 23 Larsson 2 Sekreterare Perman
Schüberg. Perman 5. Schüberg 17. Resten af styrelsen valdes med Acklamasin till vise
ordförande Oskar Andersson samt till vise Sekreterare Karl Källberg.

§ 6

Till uppbördsmän på samtlige Fabriker utsågs Följande medlemmar på Bolaget Örnen O Sartz
Palmborgska Knut Olsson Hafteijs Norden Marks Karl Källberg. Till ombud i kommun-
styrelsen utsågs Herr A Hjalmarsson med Perman som Supleant.

§ 7

Mötet afslutades klockan 11 ef.



Justerad Vid protokollet
Hugo Schüberg
Sekreterare
Protokol fört vid Örebro Skofabriksf.
förening årdinarie möte onsdagen 15
Februari 1899.

Mötet öpnades af ordförande klockan 9 e.m.

§ 1

Protokol från föregående möte upplästes godkandes och justrades

§ 2.

Bordlagda frågan om trykning af Prislista ansågs få hvila tils hvidare, för att om möjligt få
någon af de öfriga Fabrikernas Prislistor till Tryckning. Då de blifvet underskrifvna

§ 3

Holmer raporterade att Prislistan å Örebro Skofabrik, var underskrifven och godkänd, med
samma vilkor såm föregående år, gällande till 1 februari 1900.

§ 4

Serkulär inkommet från Arbetarkomun om bildandet af en Konsumtionsförening, diskuterades
och fattade det beslutet att förslagställaren eller Arbetarkommunen må skriftligt  delgifva
föreningen på hvad sätt man skulle bilda en sådan förening.

§ 5.

Bordlagda frågan om anslutning till Socialdemokratiska partiet, ansågs att den frågan skulle få
hvila, tills medlemmarne mera har satt sig in i den, och lofvade O. Andersson att hemköpa
Broshyrer, för att spridas bland medlemmarna, så att de därigenom lättare kunde fatta hvad
frågan inebär.

§ 6.

Frågan om att Uppbördsmännen skulle var befriade från Månadskontingenten, beslöt
föreningen att hela Styrelsen samt uppbördsmännen skulle var befriade på
Månadskontingenten.

§ 7.

Förslag inkommit om bildandet af klubbar inom de olika Fabrikerna, tillsattes en Komite för
att nästa möte inkoma med Stadgeförslag I komiten invaldes, O Anderson, Brand, Falén,
Vidholm, Holmer.

§ 8.



Förslag inkommit af Styrelsen om Medlemsupprop för hvarje möte, Diskuterades och blefvo
följande bestämmelser antagna, Att medlemsupprop skule ske vi hvarje möte, Och ett
bötesbelopp af 25 öre för den som var frånvarande två möten å rad utan laga förfall Och
medlemsupropet före mötets öppnande, Och att en af de Funktionerande i Styrelsen skulle
vara vakt, så att ej andra än medlemmarna eger rätt att närvara vid Mötena

§ 9.

En komite utsågs att besöka de medlemmar som begärt utträde, om de ej ville kvartså i
Föreningen. I kometen utsågs Andersson Brand och Alander. Hvilket komiten skulle raportera
nästa möte hvad svar dessa medlemmar afgifvet.

Mötet afslutades klockan half 11 e.m.

Axel Gelin Hugo Schüberg
Ordförande Sekreterare
Justeradt



Protokoll fört vid Örebro Skofabriksf.
förening ordinarie möte onsdagen
1 mars 1899.

Mötet öpnades klockan half 9 e m

§ 1.

Protokoll från föregående mote upsästes godkändes och justerades.

§ 2.

Interimsstyrelsen i Folketshusföreningen voro närvarande Herrar Magnusson och Jonsson och
uppläste Jansson stadgar för den samma, Hvilket Föreningen godkände. Och på Herr Enkvist
förslag beslöt Föreningen sig att tekna 5 andelar i Folketshusföreningen samt 16 andelar af
enskillda medlemmar inom Föreningen Dessutom utsåg Föreningen 5 medlemmar att
Representera mötet 25 Dena månad i Folketshusföreningen som representanter invaldes
Herrar Enkvist Gelin G Alander Schüberg och Holmer

§. 3.

Föreningen beslöt att Klubbar skulle bildas inom De olika afdelningarne innom Fabrikerna
Och uppläste O Andersson stadgar för densamma. Men i brist af tid bordlades frågan till nästa
möte

§. 4.

Herr Brandt rapporterade, att de medlemmar de besökt, i avdelningen af deras begärda uträde
ur Föreningen, Fasta beslutet att de ej skulle kvarstå i densamma, Herr Lindfors redogorde
själf anledningen till deras utträde. Föreningen beslöt då att tillskrifva Förbundet hvad man
skall göra med dessa kamrater

§. 5.

Ändringen utaf Fanan, tillsattes Fanbärare att inkomma nästa möte med kostnadsförslag och
bästa sättet att få dem ändrad.

§. 6.

Inkomna frågan på Styrelsen, om bästa sättet att få Nåttarskorna med i föreningen Bordlades
till nästa möte

§. 7.



Festfrågan! Föreningen beslöt att ordna en enskild fest, och tillsattes en komite af 5 personer
att anordna densamma, och inkomma med förslag nästa möte, I komiten invaldes Schüberg
Widholm Meijer Ringkvist samt O. Andersson.

§. 8.

Anteckningslista utsänd af Komunstyrelsen om bidrag åt Grönvall ansåg föreningen ej kunna
teckna något, men att medlemmarne efter råd och lägenhet skule bidrag med en slant

Mötet afslutades 10,45 em

Hugo Schüberg
justeradt Sekreterare



Protokol fört vid Örebro Skofabriks-
arbetareff ordinarie möte Onsdagen
15 Mars 1899.

§. 1

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades

§. 2.

Gelin omtalade att å Marks fabriker, Fabrikören bestämt, att han ej ville hafva några af sina
arbetare som skulle tillhör Fakföreningen Och beslöt föreningen att Tillskrifva Förbundet
samt att anosera eller tillkängifva det i arbetartidningarne om förhallandet vid Marks Fabrik.

§. 3.

Stadgarna för bildandet af Klubbar upplästes och godkändes som ska af komiten blifvit
uppsatt, Och utsages en komite af 5 personer att sammankalla de olika afdelningarne för att
fortast möjligt få dessa i gång, I komiten invaldes Herrar O Andersson, Brant Sartz Falén och
Widholm.

§. 4.

Festfrågan, den af komiten uppsatta förslaget till Program för fester godkandes af föreningen
och sattes inträdet till 75 öre för Herre samt 25 öre för dam

§. 5.

Demonstration till 1 Maj diskuterades Och tillsatte föreningen komiter att tillfråga
Fabrikörerna om samtliga arbetare å Fabrikerna skule få fritt på eftermiddagen 1 Maj Och
invaldes följande, å Nafteijs O, och D Andersson, Fresens Herrar Brant och Sartz.
Palmborgska Djurfäldt Schüberg Mark Johansson och Falén

§ 6.

Mötestidens ändring ville en del medlemmar hafva, men lemnades utom afsende

§ 7

Prislistan å Bolaget Örnens Fabrik bordlades till nästa möte.

Mötet afslutades half 10 em



Axel Gelin Hugo Schüberg
justerat Sekreterare

Protokol fört vid Örebro Skofabriks-
arbetareff. Ordinarie möte Onsdagen
5 April 1899.

§. 1.

Föregående mötes Protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 2.

Prislistan å Bolaget Örnens fabrik bordlades till nästa möte, och uppmanades arbetarne å
Örnens fabrik att mangrant infinna sig.

§. 3.

Raport från Fästkomiten upplästes, och godkande föreningen komitens raport, Samt att
Behalingen blef 10,40 hvilket tillföll Föreningens kassa.

§ 4.

Raport från klubbkåmiten, O Andersson upplyste att klubbar voro bildade inom Pinnar-
afdelningen samt innanom Maskinafdelningen, och lofvade komiten att försöka få de öfvriga
klubbarne bildade till nästa möte, I samma fråga förekom om ändring i stadgarne för
klubbarne i ett par paragrafer, men lemnades sedan utan afsende

§. 5.

Till uppbordsman å Marks fabrik utsågs Herr Oskar Zufer.

§ 6.

De uppbördsmän som äro valda inom de olika klubbarna, att de skule barja 1 Maj samt ej vara
bifriade fran Månadskåntingent utan betala sin vanliga Månadsafgift Och beslöt föreningen att
hemköpa 12 Nya uppbördsboker för 25 öre styck och fick Kasören i uppdrag att anskaffa
dessa Hvilket skulle utdelas till de olika uppbördsmännen inom klubbarne.

§ 7.

Kasören uppmanade medlemmarne att inbetala sina Månadsafgifter så fort som möjligt så att
han ej skulle behöfva stryka någon Till 1 Maj, hvilket många af medlemmarna instämde i

Mötet afslutades klokan 10 e.m.



Axel Gelin Hugo Schüberg
justerat Sekreterare

Protokoll fört med Örebro Skofabriks-
arbetareff. Ordinarie möte Onsdagen 19
Aprill 1899.

Mötet opnades half. 9 em af ördföran

§. 1

Föregående mötes Protokoll godkändes och justerades

§ 2.

Prislistan å Bolaget Örnens Fabrik diskuterades en stund men bordlades tills vidare

§. 3.

Raporten från komiterna hvilka skulle höra efter med fabrikörerna om samtlige arbetare skulle
få fritt 1 Maj på eftermiddag. Rapporterade att detta blifvit dem bevilljade på alla Fabrikerna.
Och invaldes följande ordningsmän till demonstrationen 1 Maj hvilka skulle uppmana
kamraterna att följa med i ledet så många som möjligt Ordningsmännen äro, K. Källberg Sartz
Johansson Hjalmarsson

§ 4.

Komiten för bildandet af klubbar raporterade att klubb var bildat för Tillskärare och
Nåtlerskorna.

§ 5.

Medelande från Arbetarkomun om att möte Söndagen 7 Maj upplästes, om anslutning till
Sosialdemokratiska partiet, blef en liflig diskussion och blef resultatet att vår gamla bordlagda
fråga om anslutning till partiet, skule koma på dagordningen nästa möte.

§. 6.

Förslag inkommet om en gemensam prislista på alla Fabrikerna bordlade till nästa möte,
Inkommet af O Andersson

§. 7.

Föreningen beslöt att 2 möten i månan skulle hallas äfven under sommarmanadena i stället för
att som förut haft ett möte i månaden varit vanligast efter 1 Maj



Mötet afslutades half 11 e.m.

Hugo Schüberg
Sekreterare

Protokol fört vid Örebro Skofabriks-
arbetareff. Möte onsdagen 3 Maj 1899

Mötet öpnades 9 e m af ordföranden

§. 1.

Föregående mötes Protokol godkändes och justerades

§. 2.

Om anslutning till Sosialdemokratiska partiet beslöt föreningen, efter en liflig diskussion att
tilsvidare ej gör, beslutet fattades med 25 röster mot anslutning, 15 röstade för anslutning till
Partiet

§ 3.

O Anderssons förslag om en gemensam Prislista å alla fabrikerna inom Örebro diskuterades,
Och tillsattes en komite att skaffa material å prislistan från andra fabriker inom Skofabriks-
industrin, och för att på bästa sätt få en gemensam sådan I komiten invaldes O Andersson
Falén och Norden

§ 4.

Till uppbördsmän i Maskinafdelningen å Örnens Fabrik valdes Leonard Larsson Samt å
Örebro Skofabrik samma afdelning Karl Moberg

Mötet afslutades half 11 e m

Hugo Schüberg
Justerat



Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetareff. Ordinarie möte Onsdagen
17 Maj 1899

Mötet öppnades af ordföranden half 9 em

§. 1.

Föregående mötes Protokoll godkändes och justerades.

§ 2.

Ordföranden i Komunen Herr Johansson var närvarande vid mötets början, och inkom med
förslag om att, vid vår gemensamma Kanggres i Augusti om möjligt få Förbundsstyrelsen
förlagd hit till Örebro. Sedan föreningen diskuterat frågan godkändes densamma. Och skulle
Skomakarnes föreningen uppsätta en Skrifvelse som skule komma vår Förening till Påsende,
för att sedan inlemnas till Förbundet

§. 3.

En skrifvelse var inkommit till Föreningen, uppsatt på ett enskildt möte i bland de olika
Föreningarne. Angående Kommunens beslut att tillhöra det Sosialdemokratiska partiet. Och
uttalade sig Föreningen i likhet med Skrifvelsen, att Kommunen beslut var både oklokt och
olagligt. Samt att den uppmanade Styrelsen i Kommunen snarast borde afgå, och ny Styrelse
väljas. Beslutet fattades med 31 röster mot 10

§. 4.

Ordföranden framkom med frågan, hvad bör göras för att få medlemmarna på mötena, och
blef beslutat att uppsätta en Sosial fråga på Dagordningen, och på Herr Vidholms förslag
uppsattes till nästa möte Frågan, Hvad illa Sosialdemokratiska Partiet gort Arbetarröreslen.

Mötet afslutades 10 e. m.

Hugo Schüberg
justerat



Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
ar ff ordinari möte onsdagen 7 juni

1899

§. 1.

Föregående mötes protokoll godkändes och justerades

§. 2.

Om val af Kongressombud bordlades till nästa möte. Men diskuterades en om ändringsförslag
i Stadgarne, uppsatta af Malmös fakföreningen, så att ombudet från vår förening, skulle veta
hur han skulle rösta eller ställa sig efter de olika ändringarne i Stadgarne

§. 3.

Bidragen till Norlandsarbetarne beslöt föreningen en uttaxering af 25 öre i veckan med början
den 9 juni, och skulle den fortvara till Lokutens slut.

§. 4.

Frågan Hvad illa Sosialdemokratiska partiet gort Arbetarrörelsen diskuterades och fick
Diskutionen afgöra svar på frågan.

§. 5.

Om Föreningens afgang från Kommun bordlades till nästa möte

§. 6.

Herr Gelin afsade sig Ordforandes plats så att ny ordforände skulle väljas nästa möte

Mötet afslutades 10 å 15 e. m.

Hugo Schüberg
justerat



Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetareff. Ordinarie möte onsdagen
21 juni 1899

Mötet öppnades af ordföranden

§. 1.

Föregående mötes Protokoll godkändes och justerades

§. 2.

Föreningen godkände Ordförandens begärda utträde i Styrelsen. Och valdes herr J. A.
Engkvist att vara t. f. ordförande under mötet. Och val af ordförande bordlades till nästa möte.

§. 3.

Föreningens afgang från Kommunen diskuterades, och fattades det beslutet att den skulle
kvarstå, med öfvervägande majoritet beslutet blef 30 röster mot 7.

§. 4.

Till Kongressombud valdes Herrar Fridell och Engqvist och till Suppleanter O. Andersson och
C. Elander

§. 5.

Till Prenumerantsamlare valdes å Örebro Skofabrik, Arvid Meyer, å Marks Johansson och
Örnens Karl Engvall, och tillförordnad uppbördsman å Marks A Gelin

§ 6

Sosialdemokratiska partiet stadgar bordlades till nästa möte

Mötet afslutades half 11 e m

Justeradt Hugo Schüberg
A J Engvall Sekreterare



Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetarfackförenings ordinarie möte
5 juli 1899

Mötet öppnades af undertecknad 8.45 e m

#. 1.

Föregåendes mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

#. 2.

Till ordförande under mötet utsågs Herr J. A. Enqvist. Sedan företogs val af ordinarie
Ordförande, 2 kandidater utsågs Herrar Broström och Vidholm och utföll rösterna så att P. A.
Broström blef vald med 10 röster Vidholm erhöll 10.

# 3

I stället för att diskutera Sosialdemokratiska partiet stadgar. Beslöt Föreningen att hemköpa
100 stycken af Partiets stadgar för att sedan utdelas till medlemmarne undertecknad utsågs att
hemköpa dem.

#. 4.

Begäran inkomit från Norköpings förening om att få sig tillsända Prislistor utsågs två att
afskrifva och sända ditt, Herrar Meyer och Lindkvist att så fort som möjligt sända dem.

#. 5.

Till Revisorer valdes Herrar Meyer Elander och Enqvist, och skulle den vara inlemnad till
nästa möte.

#. 6.

V E Holmer och undertecknad afsade sig våra befattningar inom Styrelsen såsom Käsör och
Sekreterare. Frågan bordlades till nästa möte.

Mötet afslutades 10. Em.

P A Broström Hugo Schüberg
Orförande Sekreterare



Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetarefackförenings ordinarie möte
Onsdagen den 19 Juli 1899

§ 1

Mötet öppnades af Ordf: 8:45 e.m.

§ 2

Medlemsupprop

§ 3

Protokol från föregående möte upplästes godkändes och justerades

§ 4

Som kassören och Sekreteraren vid förra mötet afsade sina befattningar i föreningen så
upptogs den frågan till behandling men som kassans räkenskaper ej voro reviderade så återtog
kassören på föreningens begäran sin uppsägelse och lofvade att kvarstå.
1 p) Sekreteraren afsade sig med bestämdet sin befattning dervid han på Ord. frågan af
föreningen tillerkändes ansvarsfrihet varpå han utgick ur Styrelsen med det vitsordet att han
skött sin plats väl och omsorgsfult.
2 p) Till sekreterare blef vise sekr: K Kjellberg af föreningen vald och till vise sekret invaldes
J. Fridell dervid han tillika på föreningens begäran åtog sig att fungera såsom
korresponderande medlem.

§. 5.

Derefter upptogs frågan om extra utdebitering till Norrland dervid fören: fattade det beslutet
att den skulle upphöra från och med den 22 Juli

§ 6

Nästa fråga vilka åtjerder bör föreningen vidtaga med f=d uppbördsmän Norden och Vidholm
som häfta i skuld till föreningen frågan upptogs till behandling: förslag framkom att man
borde sätta deras namn i Tidningen men nämda förslag återtogs så tillvida att man först borde
tala med Vidholm Oskar Larsson framkom med förslag att en komite skulle tillsättas och att
den samma skulle vara försedd med protokollsutdrag samt att pängarna skulle vara inbetalda
vid årets slut ett anat förslag var att anstånd skulle beviljas högst tre månader och beslöt så af
föreningen att nämda förslag skulle sammanslås till komite för Vidholms räckning utsågs



J. Fridell. Och fick han af föreningen i uppdrag att till Vidholm frambära föreningens fattade
beslut att anstånd beviljades honom senast till årets slut med vilkor att han genast skulle göra
afbetalningar p 2) Som ej någon viste var Norden uppehöll sig så åtog Oskar Andersson sig att
söka reda på adress.

§ 7

Ordf= uppläste en af styrelsen beslutades uppmaning att föreningens stadgar härefter kommer
att följas så att medlem som är skyldig mer än 2 månader kontingenter till föreningen skall
enligt föreningens stad: (§=3-mom 2) = utstrykas ur föreningen. Och kommer hvarje
uppbördsman att erhålla en dylik skrifvelse för att vid behof uppläsa.

§ 8

Väcktes förslag af Enkvist att diskutera frågor till kongressen och gingo ombudena i uppdrag
att till förbundsordförande rösta på Torson om denne vore ville åtaga sig i annat fall skulle de
gifva sin röst åt Kristian Nilsson som tiden var långt framskriden hans ej att diskutera flera
frågor utan fick ombudena i uppdrag att i öfriga frågor handla efter bästa förmåga.

§ 9

Under Linbergs bortvaro valdes E Olsson till uppbördsman

Mötet afslutades Kl 10/45 e=m

P. A. Broström K Kjellberg
Ordf. Sekr:



Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetarefackförenings ordinarie möte
Onsdagen den 2 Augusti

Mötet öppnades af Ordf  Kl 9 e-m

§ 1

Protokol från föregående möte upplästes godkändes och justerades.

§ 2.

Frågan om en extra utdebitering till Danska lockouten afslogs af föreningen men bslöts en
frivillig insamling till densamma att upptaga insamlingen på samtliga fabrikerna valdes A
Gelin
Hjalmarsson Zarts och Elander.

§ 3

Behandlades en fråga så lydande. Bör man söka hindra arbetare arbeta på annan fabrik som
utgåt ur föreningen
P 1) Sedan flera talare yttrat sig och upplyst om hvarför frågan kom före orsaken var den att
en person som utgåt ur föreningen sökt och erhållit arbete på Hofteys fabrik så uttalade sig
mötet mot det dåliga i sådant handlingssätt samt att personer som handlat så bör hindras från
att få arbete å annan fabrik. Och beslutade mötet att tillsätta en kommite att underhandla med
Hoftey om personen i fråga afskedande
P 2) Till kommiterade valdes Klas Elander och Oskar Andersson.

§ 4

Om man fortfarande bör hålla klubmöten eller upphöra med dem Frågan upptogs till
behandling hvarvid fören: beslutade att eftersom mötena varit så fåtaligt besökt upphöra med
dem tills längre fram då viktigare frågor kommer att behandlas.

§ 5

En fråga framkom af Fryklund angående kommunens ordf: men bordlades frågan till nästa
möte för vidare upplysningar.

Mötet afslutades 10.15 em.



P. A. Broström K. Kjellberg
Ordf. Sekr.

Örebro Skofabriksarbetares ordinarie
möte onsdagen den 16 Augusti 1899

Mötet öppnades af Ordf: kl 9 e:m:

§ 1

Förra mötets protokoll upplästes och justerades

§ 2

Bordlagda frågan om arbetarekommunens ordf: Jonsson, skall anses värdig att inehafva den
plats i kommunen han för närvarande har, behandlades ånyo och beslöts efter en stunds
diskussion, att en af föreningen skrifvelse, skulle sirkulera på de olika fackföreningarne för att
få höra deras beslut i frågan. Att framlämna denna skrifvelse, och tillika öfvervara frågans
afgörande, utsågs Gelin och Frycklund.

§ 3

Föreningens ombud Enkvist och Fridell, som representeradt föreningen vid den i Göteborg
hållna kongressen, uppläste i korhet en skrifvelse öfver dess fattade beslut som vidare
kommer att i Skoarbetarnes tidning fullständigt tillkännagifvas.

§ 4

Komiterade O. Andersson och K Elander rapporterade, att sedan de talat vid Hoftey om hur
saken  förehöll sig, han lofvade, att icke gifva personen i fråga något arbete, för undvikande af
obehag, Frågan gäller om D Jonsson som sögt arbete på Hofteys Fabriker

§ 5

Frågan om en af föreningens medlemmar, nämligen Axlund, hvilken har klen helsa, om
föreningen kan underlätta något af hans månadskontingent, beslöt föreningen att han skulle
befrias från alla utskylder till föreningen

Mötet afslutades 9 45 e.m.

P A Broström K. Kjellman
Ordf Sekr.



Örebro Skofabriksarbetares ordinarie
ff möte Onsdagen den 6 Sep. 1899

Mötets öppnades af Ordf. kl 8,45 e.m.

§ 1

Förra mötets protokol upplästes godkändes och justerades.

§ 2

p 1) Ordf. uppläste en skrifvelse från Skoarbetarnes fackförening, däri de begärde, att få
vidare upplysningar hvilka skäl föreningen har mot kommunens ordf Jonsson, för att kunna
göra något som hälst uttalande i våran skrifvelse, och framläga tydliga och klara bevis för vårt
påstående.
p 2) Men på grund af att ingen af dem som väckt frågan ansåg sig kunna behöfva lemna någon
vidare upplysning för att kunna upptaga frågan till behandling så beslöt föreningen att återtaga
sina påståenden och slopa frågan.

§ 3

Frågan om föreningen bör inköpa flera böcker upptogs till behandling, och beslöt föreningen
efter en kort diskussion att inköpa tillräkligt med sådana på grund af att många medlemmar
äro utan böcker

§ 4

Frågan om bidrag till danska lokouten behandlades ånyo men efter som icke förbundet sändt
några listor, så ansåg föreningen sig icke kunna upptaga någon insamling.

§ 5

Frågan om att afhålla en höstfäst bordlades till nästa möte.

§ 6

En fråga framkom af Enkvist om föreningen bör kvarstå eller utgå ur arbetarekommunen men
efter som mötet var så fåtaligt besökt så bordlades frågan till nästa möte.

Mötet afslutades 10,45 e.m.



O. G. Andersson Karl Kjellberg
Sekr.

Örebro Skofabriksarbetare Ordinarie
ff möte Onsdagen den 20 Sep: 99

Mötet öppnades af vise Ordf kl 9 e.m.

§ 1

Förra mötets protokoll upplästes godkändes och justerades

§ 2

Ett ombud från kommunstyrelsen var närvarande med en broschyr, och begärde om föreringen
ville inköpa några exemplar för att sedan sprida dem bland medlemmarna, frågan upptogs till
behandling, och beslöts föreningen att inköpa 40 exemplar af densamma som kommisionärer
utsågs, Falen på Marks Holmer på Palmborgs, Vretfors på Örnens och på Hofteys Fabriks O
Andersson.

§ 3.

Bordlagda frågan om föreningen bör kvarstå eller utgå ur arbetarekommun bordlades till nästa
möte på grund af att mötet var så fåtaligt besökt.

§ 4.

Bordlagda frågan om ashållande af en höstfäst förekom ånyo och beslutades tillsätta en
förberedande komite, som fick i uppdrag att gå med anteckningslista på samtliga fabriker för
att få se hur stor tillslutningen kunde bli och framläga dessa till nästa möte för bestämmande
af lokal och inträdesafgift. Till komiterade valdes Falen Ringkvist Larsson Holmer och
Wretfors.

§. 5

O Andersson rapporterade att han erhållit 10 kr från f. d. uppbördsmannen Norden.

§ 6

En fråga framkom af Gelin att föreningen skulle inköpa en messingsextet men frågan
bordlades till nästa möte.

Mötet afslutades kl 10 em



Vid protokollet K Kjellberg
P A Broström Sekr.
Ordf.

Protokol fört vid Örebro Skofabriks-
arbetares ordinarie ff möte Onsd.
Den 4 Okt 1899

Mötet öppnades af Ords. Kl 9 e.m.

§ 1

Föregående mötets protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 2

Bordlagda frågan om föreningen bör kvarstå eller utgå ur arbetarekommunen förekom och
diskuterades ånyo, och sedan om föreningen uttalat sig om att ingen nytta var att stå i den
nuvarande kommunen så beslöt föreningen utgå ur densamma med 18 röster mot 6.

§ 3

Bordlagda frågan om inköpande af en mexinsextet behandlades ånyo, men sedan Elander
förklaradt den obrukbar beslöt föreningen slopa frågan.

§ 4

Rapport från förberedande fästkommiten upplyste föreningen om hur stor tillslutningen kunde
blifva tillsattes en  komite på 5 personer som skulle arrangera densamma fäst och fick dessa
både handlingsfrihet och ansvarsfrihet till komiterade utsågs V. Ringkvist Falen, Fryklund,
A Johansson och undertecknad Föreningen beslöt at fästen skulle gå af stapeln lördagen den
20 Okt

§ 5

Frågan om kontingentens höjande bordlades till längre fram

§ 6

Frågan om inträdesafgiftens höjande upptogs till behandling, och bslöt föreningen höja den till
2 kronor, med början 1 januari 1900

§ 7



Frågan angående de rästerande utbetalningarna till Norrlandssträjken upptogs till behandling
och beslöt föreningen efter en kort diskussion att det resterade beloppet skulle inbetalas på 14
dagar

Mötet afslutades kl 10 e. m.

P. A. Broström Vid protokollet
Ordf. Karl Kjellberg, Sekr

Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetares ordinarie ff möte Onsdagen
d: 18 Okt 1899

Mötet öppnades af Ordf 9 em

§ 1

Föregående mötets protokoll upplästes godkändes ock justerades

§ 2

Ordf. uppmanande medlemmarna som hafva andelar i folkets hus, att snarast möjligt göra
inbetalningar.

§ 3

Föreningens uppbördsmän Lindberg Larsson och Zarts afsade sina befattningar, men på
föreningens vädjan lofvade Lindberg och Larsson att kvarstå som uppbördsmän i föreningen
tills vidare.

§ 4

Till uppbördsman efter Zarts utsågs fören: Karl Vretfors.

§ 5

Väcktes en fråga om hvilka, åtgärder fören: bör vidtaga med plikten till fören: för uteblifvande
af möten. Frågan uptogs till behandling och efter en kort diskussion beslöt fören: att utskrifva
listor och tilsätta en uppbördsman på hvarje Fabrik att upptaga densamma. Till uppbördsmän
utsågs på Marks Thorin på Örnen Ulin Hjalmarsson p Palmborgs och på Hofteys Fabrik A
Broström.

§ 6

Frågan om fören: bör upptaga klubbarna upptogs till behandling men beslöts fören: efter en
kort debatt att dem skulle få vila tillsvidare.

§ 7



På grund af att inte Karin Granlund tillhörde fören: så ansåg fören: henne olämplig som
uppbördsman för skärarsafdelningen på Marks fabrik, och tillsattes efter henne som
uppbördsman J. Fridell.

Mötet afslutades Kl: 10.30 e. m.

P. A. Broström Vid protokollet Karl Kjellberg
Ordf. Sekr.

Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetares ff möte Onsdagen den
1 November 1899

Mötet öppnades af Ordf. kl 8,45

§ 1

Föregående mötets protokol upplästes godkändes och justerades

§ 2

Rapport från fästkomiten bordlades till nästa möte, på grund af att inte komiterade haft något
sammanträde efter fästen.

§ 3

En fråga om något bör göras för den nu rådande arbetskrisen inom skobransken i Örebro.
Frågan upptogs till behandling och efter som det ansågs att ingenting var att göra än att
tillkännagifva det i tidningen så beslöt föreningen göra detsamma en gång i alla partiers
tidningar.

§ 4

Om föreningen bör göra något för den nu ändrade arbetsmetoden på Palmborgs fabrik frågan
bordlades tillsvidare på grund af att föreningen ansåg det vara olämpligt att göra något ännu.

§ 5

Lindberg, afsade sin befattning som uppbördsman och valde föreningen till uppbördsman efter
honom Karl Djurfeldt.

§ 6

Väktes en fråga af Törnblom om inte fören: bör bildanda en skukassa men slopades frågan af
föreningen.

§ 7



Upplystes att fanan blifvit ramponerad efter den nu afhållna fästen och efter som ingen viste
hur den komit sönder lofvade undertecknad att försöka taga reda på detta till nästa möte.

Mötet afslutades kl 9 30 e m

Vid protokollet
Karl Kjellberg
Sekr.

Protokol fört vid Örebro Skofabriks-
arbetares ordinarie ff möte Onsd:
den 15 November 1899

mötet öppnades af ordf Kl 8,45 e.m.

§ 1

Protokoll från föregående möte upplästes godkändes och justerades.

§ 2

Bordlagda frågan om Prislistan på Palmborgs fabrik ändrade bordlades ånyo.

§ 3

Rapport upplästes från fästkomiten och godkändes af föreningen, samt att det blef balans på
55 öre hvilket komiten lofvade att betala.

§ 4

Efter som föreningen ansåg det vara komitens fel att fanan blifvit ramponerad så fick komiten
i uppdrag att ställa om så att den blir lagad men befriades från kostnaden af densamma.

§ 5

Om föreningen bör tillsätta några prenumerantsamlare för Julfaklan, upptogs till behandling
och beslöt föreningen tillsätta en på hvarje fabrik, och valdes A Jakobson på Marks Holmer på
Palmborgs och på Örnens fabrik K Vretfors

§ 6

Väcktes, en fråga af Elander om inte föreningen bör ock kan hjelpa de arbetare som äro utan
arbete och vilja resa härifrån en liten reshjelp frågan opptogs till behandling och beslöt
föreningen efter en kort diskussion att styrelsen skulle efter godtfinnande få utlemna medel till
de behöfvande som gjort sina skyldigheter till föreningen

Mötet afslutades kl 9.45 e m



P A Broström Vid protokollet K. Kjellberg
Ordf. Sekr.

Protokoll fordt vid Örebro skofabriks-
arb. fackförenings möte den 6 Dec.
1899

§ 1

Mötet öppnades af Ordförande her P. A. Broström kl 8.45 em.

§ 2

Föregående mötets protokoll upplästes godkändes och justerades

§ 3

En kommiterad från fören. ”Folkets hus” styrelse var närvarande och begärde att föreningen
skulle välja ombud till nämda förening och skulle ett ombud väljas för hvarje inbetald andel.
Till ombud valdes: G. Fryklund, A. Gelin, E.J. Fredell, B. Sterner och E. Karlsson. Till
uppbördsman att upptaga andelstekning för ”Folkets hus” valdes Emil Olsson för Palmborgs
fabrik J. Hjerpe för Fries fabrik och Oskar Andersson för Marks fabrik och skall fören.
garantera för de penningmedel som dessa uppbördsmän möjligen kommer att handhafva.
Bordlagda frågan om kontingentens höjjande upptogs till behandling ock beslutade fören. att
höjja den till 20 öre i veckan för manlig och 15 öre för kvinlig medlem

§ 4.

Beslöts att upptaga frivillig insamling till de strejkande kolegerna i Kristiania Till
uppbördsmän härtill utsågs Emil Olsson för Palmborgs Ullin för Friesens och O. Lundin för
Marks fabrik.

§ 5

Till revisorer valdes G. Fryklund och O. Lundin

§ 6

Till Prenumerantsamlare på Fries fabrik utsågs K. Engvall

§ 4



Beslutet om utagande af plikt af dem som försummat att besöka mötena slopades.

Mötet afslutades kl. 10.

Justeradt Wid Protokollet
P. A. Broström K. Kjellberg

Sekr.

Protokoll fördt vid Örebro Skofabriks-
arb. f.f möte den 20 Dec. 1899.

Mötet öppnades kl. 9 af ordföranden.

§ 1

Protokollet från föregående möte upplästes godkändes och justerades.

§ 2

En fråga diskuterades, så lydande: ”Kan det anses gagneligt för arbetarrörelsen i Örebro om de
olika föreningarnes Styrelser sammanträde vid olika tillfällen. ” Och framhöls att det vore
nyttigt att föreningarna började att samarbeta, särskildt då några frågor förekommer inom
samhället som beröra arbetareklassens inträssen, (och icke såsom nu då hvarje fackförening
står skild från de öfriga.) Vidare framhöls, att det är nödvändigt att arbetarne börjar att
sysselsätta sig med politiska spörsmål, att de gör klart för sig att det är nyttigt för dem att ha
medinflytande i samhällets angelägenheter, ty det har visat sig att de fördelar arbetarne genom
sina fackliga organisationer har tillkämpadt sig en stor del genom politisk makt blifvit dem
frånryckta. Diskusitionen fick utgöra svar på frågan.

§ 3.

Frågan ”Hvad kan arbetarne vinna genom att tillhöra sin fackförening diskuterades. Och
framhöls att arbetarne kunde ha mycket att lära om de alla gjorde sin skyldighet ock tillhörde
föreningen samt bevisade mötena och så många  som möjligt deltoge i diskusitionerna. Vidare
framdrogs exempel på hvad arbetarne på andra platser genom enighet har vunnit nämligen
kortare arbetsdag och högre aflöning framhöls afven att det är nödvändigt för oss att arbeta i
samma riktning så at icke de som nu är före oss i nämda förmåner skall behöfva lida bakslag
på grund af vår efterblifvenhet och arbetsgifvarnes konkurens. Diskusitionen fick utgöra svar
äfven på denna frågan.

§ 4

Kandidater till det blifvande styrelsevalet uppsattes. Förslag framkom att uppsätta dubbla
antalet kandidater fören. beslutade i enlighet dermed. Uppsatta blefvo: G. Fryklund. O.
Lundin,



E. Sterner, Oskar Andersson, A. Fahlén, E. W. Karlsson, P. A. Broström. A. Schill, E.
Karlsson och W. Holmer.

Mötet afslutades kl. 10.

Justeradt Örebro som ofvan
P. A. Broström E. J. Fredell
Ordf. v. Sekr.

Protokoll fördt vid Örebro Skofabriks-
arbetare f.f.s möte den 3 Jan. 19.00.

Mötet öppnades af Ordf. kl. 8,45

§ 1.

Protokollet från föregående möte upplästes godkändes och justerades

§ 2.

Styrelsens årsberättelse upplästes hvilken föranledde en stunds debatt emedan styrelsen enligt
stadgarna § 3. Mom 2. Utslutit dem som försummadt 2 månadskontingenter och derutöfver.
Detta möttes med protest från en del af dessa som såg sig ha rätt att kvartså i föreningen
Styrelsen å sin sida erinrade, att den handladt enligt stadgarne och att den uppmanadt
medlemmarne vid åtskilliga tillfällen att inbetala sina afgifter till årets slut. Föreningen beslöt
med anledning deraf att lemna anstånd ytterligare en månad, eller till 1 Februari för dem som
vill betala till den tiden för de öfriga skall styrelsens åtgörander godkännas.

§ 3

Revisionsberättelse upplästes och beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

§ 4

Beviljades af revisorena föreslagna 15 kr. i gratifikation åt kassören för det gågna året.

§ 5

Åt kassören anslogs 25 kr. i aflöning för nästa år.

§ 6

Styrelseval förättades Till Ordförande valdes G. Fryklund. Till den öfriga styrelsen valdes:
E. W. Holmer, O. Andersson, A. Fahlén och P. A. Broström. Dessa skulle sedan konstituera
sig samt utse korresponderande sekreterare.



§ 7.

Beslöts att böckerna hädanefter skall revideras halfårsvis.

§ 8

Uppbördsmän för samtliga fabriker tillsattes. För maskinafdelningen på Örnens fabrik utsågs
Bergsten. För pinningen på samma fabrik utsågs W. Sartz sedan han lofvadt att inbetala sina
afgifter till den i § 2 i detta protokoll bestämda tiden. För pinningen å Palmborgs fabrik utsågs
A. Hjalmarsson. För maskinafdelningen Moberg. Å marks fabrik utsågs för
maskinafdelningen A. Rosell, för pinningen E. Sterner.

§ 9

Upptogs frågan om f.d. uppbördsmannen Ringkvist. Beslöts att skrifva till honom och
uppmana honom att redovisa.

§ 10

Beslöts att styrelsen skall ha fri kontingent för det kommande året.

Mötet afslutades kl. 11 em.

Justeradt Örebro som ofvan
G Fryklund E. J. Fredell
Ordf. v. Sekr.



Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetare f.f.s möte den 17/1 1900

Mötet öppnades af Ordföranden G. Fryklund kl. 8.50

P. 1

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades

P. 2

Angående upprättande af en prislista för Örebro skofabriker beslöts att en sådan skall
uppsättas
för att inlemnas vid lämpligt tillfälle.

P. 3

Komite till att utarbeta prislistan tillsattes dessa voro. O Andersson E Fredell. G Fryklund
V. Holmer E Olsson Ulin

P 4

Förslag framlämnades af skomakarefackföreningen att anordna en fest sållunda Skomakare
och skofabriksarbetare fackföreningen tillsammans vilket enhälligt beslöts att hålla en sådan.

P. 5

Komite till arangerande af festen tillsattes från skofabriksarbetarna. E. Sterner E Linberg K
Lindqvist.

P. 6

Beslöts att komitén skall ha fria händer att arrangera festen.

P. 7



En fråga angående Tiberg som blifvit struken för bristande inbetalning diskuterades. Varvid
framhöls att han varit utan arbete och har sålunda fri kontingent beslöts att han skall kvarstå
som medlem i föreningen.

P 8

Den öfriga styrelsen har konstituerat sig sålunda W Holmer kassör. Axel Fallén sekreterar. P.
A. Broström vise Ordförande. O Andersson vise Sekreterare. G. Fryklund korresponderande
sekreterare.

Mötet afslutades kl 10.15 E.M.

Justeradt Örebro som ofvan
G. Fryklund Falén
Ordförande Sekreterare

Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetare f.f.s. extra möte den 29/1 1900

Mötet öppnades af ordförande G Fryklund kl. 8.25 e.m.

P. 1

Prislistan upplästes och diskuterades varvid förekom några mindre ändringar men godkändes
af föreningen.

Mötet afslutades kl. 10. Em

Justeradt Örebro som ofvan
G. Fryklund O Falén
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetares f.f. ordinarie möte den 17/2
1900

Mötet öppnades af ordföranden G Fryklund som hälsade de närvarande välkomna

P 1

Föregående mötes protokol upplästes godkändes och justerades

P 2

En skrifvelse från förbundsordföranden upplästes vari han tillfrågar om föreningen är
förnekad arbetarna på Marks Skofabrik vilket beslöts att skrifva och underrätta honom om
angående.

P 3

På fråga om prislistorna äro förfallna på Örnen och Palmborgs skofabrik diskuterades så att
den forstnämda gjort afdrag och den sistnämda ändrat arbetsmetod ansågs prislistorna för
brytna.

P 4

Till uppbördsman för maskinafdelningen på Palmborgs fabrik tillsattes E Olsson och W. Sartz
för skärningen och nåtling på skofabriken Örnen.

P 5

Emedan icke alla skofabriksarbetarna i Örebro tillhör sin organisation förekom frågan om
agitationens best bedrivande bland Skofabriksarbetarna hvilket diskuterades af föreningen
sålunda då det inte hjelper att uppmana dem på fabriken så beslöt föreningen att tillsätta en
agitationskomite att besöka dem till komite valdes G Fryklund. A Hjalmarsson F Torén E
Carlsson.



P 6

De medlemmar som står i skuld till föreningen från förlidet år och som inte inbetaladt till 1
Februari beslöt föreningen att de skall strykas.

# 7

Frågan om dörrvakt att kontrollera medlemmarna vid mötena bordlades till nästa möte.

Mötet afslutades kl 10.30 e m

Örebro som ofvan Falén
G. Fryklund Sekreterare

Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetare ff ordinarie möte onsdagen
den 21/2 1900.

Mötet öppnades af ordföranden G. Fryklund, som hälsade de närvarande välkomna.

§. 1.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 2.

Upplästes en skrifvelse från Arbetarekommunen angående ändrad möteslokal, samt ett
protokoll, från fackföreningsstyrelsernas möte Torsdagen den 25/1 Någon diskussion förekom
ej med anledning af dessa. Skrifvelserna godkändes.

§. 3.

Raport öfver den gemensamma fästen upplästes af ordföranden. Behållningen blef 3,09 Till
vardera föreningen. Raporten godkändes.

§. 4.

Bordlagda frågan angående tillsättandet af dörrvackt åstadkom en stunds diskussion. Fredell
fröslog frågans slopande på den grund att han trodde en sådan åtgärd komme att väcka
förargelse och på så sätt mera skada än gagna föreningen. Häri instämde äfven flera talare. Å
andra sidan framhöls äfven af O. Andersson att föreninge ; för att följa stadgarna måste
vidtaga några åtgärder för att hindra icke medlemmar att deltaga i diskussion samt
beslutsfattande. Frågan slopades dock nästan enhälligt, men gordes det uttalandet att var och
en bör tillse att inga andra än godkända medlemmar deltager.

§. 5.



Diskuterades en fråga så lydande. Hvilken ställning böra fackforeningsmedlemmar intaga
gentemot dem som ej villja tillhöra föreningen På uppmaning af O Larsson, redoggorde
ordföranden för frågans innebörd, samt framhöll som sin mening, att sedan dessa personer
blifvit upplysta om nyttan och nödvändigheten af att tillhöra föreningen och det oaktat af
likgiltighet eller anndra liknande orsaker ej ingå i densamma, bör man visa dessa personer sitt
förakt, samt på många andra sätt visa dem att man ej vill vara kammrat med dylika individer.
O Larsson, trodde det efven vara kammraters fel som ej nog eftertryckligt tillhölle dem deras
skylldigheter. För övrigt var han liksom flera som uttrade sig af samma åsikt som förste
talaren. Något beslut i frågan fattades ej utan fick diskusionen afgöra svar på densamma.

§ 6.

1) Af den orsak att så sällan några rapporter afgafs foreslog Fredell att den frågan skulle stå på
dagordningen varje möte. På fråga af orförande ändrade dock förslagställaren det så, att då
några raporter funnes att afgifva skulle detsamma efven stå på dagordningen. Detta blef efven
föreningens beslut.

2) Med annledning af denna fråga föreslog Fredell tillsättande af prenumerantsamlare å
Palmborgs och Örnens fabriker men ansågs detta under nuvarande förhållanden lönlöst varför
förslaget afslogs. O. Andersson upplyste om att å Marks fabrik fans för närvarande 18
prenumeranter.

3) Upplystes af K Engvall att han ännu ej af arbetarne å Örnens fabrik fått afgiften för
julfacklan och uppmanades han att söka fullgöra detta uppdrag i annat fall får kassören söka få
detta rättat.

§ 7.

O. Andersson uppmanade kamraterna att så många som möjligt teckna anndelar i Föreningen
folketshus. Efven uppmanade han dem att söndagen den 25 kr innfinna sig å Örebro Teater då
Redacktör Hj Branting kommer att hålla föredrag derstädes.

Mötet afslutades kl 10,20 em.

Justeradt Örebro som ofvan
G. Fryklund G. O. Andersson
Ordförande Wise, Sekreterare



Protokoll fört vid Örebro skofabriks-
arbetare f.f. ordinarie möte den 7 Mars 
1900

Mötet öppnades af ordföranden G Fryklund som hälsade de närvarande välkomna

# 1

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades

# 2

Beslöts enhälligt att deltaga i forstamaj demonstrationen samt i ofverinstämmande med det
beslut som fattades vid de gemensamma fackföreningstyrelsernas möte den 2 mars 1900 att
uttaxera 10 öre per medlem till att betäcka kostnaderna för densamma

# 3

Till ordningsman vid demonstrationen valdes G Fryklund samt S Torin till fanbärare valdes
Österdahl

# 4

Frågan om inträdesafgiftens höjande för de medlemmar som blifvit strykna för bristande
inbetalning diskuterades af föreningen , då flere talare yttrade sig att inte fullgöra sina
skyldigheter men föreningen beslöt omsider att dessa skall då inga som nya medlemmar

# 5

Angående konfligten på Marks Skofabrik. Olga Svärd redoggorde för föreningen
förestånderskan Anna Lunds brutalitet mot flickorna och att hon utan vider afskedadt Olga
Svärd men som flickorna inte kunde finna sig i att blifva trakaserade af hänne alldenstund den
visat oärlighet vid flera tillfällen så nedlade flickorna arbetet och fodrade hännes afskedande.



Men som fabrikör Fagerlind tycktes taga hännes parti så beslöt arbetarna på ofvannämda
fabrik att gjöra gemensam sak med flickorna och tillsatte en kommite på fyra personer att tala
med Fagerlind dessa vore O Lundin E. J. Fredell F Johansson och Blomqvist. Men som
Fagerlind tillkallat sig några af flickorna att infinna sig dagen derpå så beslöts att kommiten
skall invänta
deras svar

# 6

En skrifvelse från skomakarefackföreningen upplästes Kan det anses gagneligt för afdelningen
i Örebro om ett samarbete kommer till stånd de båda afdelningarna emellan då ett par talare
yttrat sig bordlades frågan till nästa möte

# 7

Kassör W Holmer upplyste att uppbördsman W Ringqvist redovisat äfven upplyste Holmer att
han erhållit för julfacklan på Skofabriken Örnen.

Mötet afslutades kl 10.50

Justeradt Örebro som ofvan
G. Fryklund  Sekr.
Ordförande



Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetare f.f. ordinarie möte den 23 mars
1900

Mötet öppnades af ordföranden G Fryklund som hälsade de närvarande välkomna

# 1

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades

# 2

Den bordlagda frågan angående samarbete med handarbetarnes afdelning O Andersson
föreslog frågans slopande på den grund det var förenat med större utgifter för afdelningarna
och att det var öfverflödigt då medlemmarna har rättighet att besöka varandras möten
föreningen beslöt frågans slopande tills vidare

# 3

En skrifvelse från arbetarekomun upplästes vari arbetarna uppmanas att besöka de rakstugor
som innehafvarna håller arbetarepartiets tidningar nämligen Rakstugan på Drottninggatan
samt den nya rakstugan på Engelbrektsgatan

# 4

Angående om Arbetarekomuns styrelsemedlemmar får rättighet att närvara vid
fackföreningens sammanträden för meddelande och dylikt i agitationsyfte beviljades enhälligt
af föreningen.

# 5



Arbetarekomuns ordförande inledde frågan att få en veckotidning för arbetarna till stånd i
Örebro och om det fans inträsse bland arbetarna för en dylik att andelarna kostar 5 kr styck.
Föreningen beslot i enighet med förslaget att en sådan bör finnas på platsen vidare beslöt
Föreningen att teckna 5 andelar i Tidningen

# 6

Att hålla ett ordinarie möte i månaden under sommaren frågan väckte en stunds diskussion.
Men föreningen beslöt genom votering med 22 röster mot 17 att afhålla ett ordinarie möte i
månaden efter första maj.

# 7

Svar i från Skoarbetareförbundstyrelsen angående prislistan på Marks skofabrik och att den
var beviljad af förbundet men föreningen beslöt att ej inlämna den tills vidare

# 8

Frågan angående anslutning till Örebro arbetarekomun bordlades till nästa möte.
Justeradt Örebro som ofvan
G. Fryklund Falén
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetare f.f. ordinarie möte den 4 April
1900

Mötet öppnades af ordförande G Fryklund som hälsade de närvarande välkomna.

# 1

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och jusiterades

# 2

Den bordlagda fråg angående anslutning till Örebro Arbetarekomun diskuterades O Larsson
föreslog frågans slopande men då flere talare protesterade deremot Beslöt föreningen genom
votering med 22 röster mot 6 att ansluta sig till komun den 1 Juli 1900.

# 3

Till uppbördsman för folketshusföreningen på Marks skofabrik valdes W Carlsson. Samt till
folketshusföreningen på Janssons fabrik O Andersson

# 4

Demonstrationen till 1 maj Föreningen tillsatte kommiteer att tillfråga fabrikörerna om
samtliga arbetare å fabrikörerna skall få fritt 1 maj Och utvaldes följande å marks fabrik G
Fryklund å J Fredell på Örnen Ulin å Bergström å Palmborgs Holmer å Moberg på Janssons
O. Andersson å Olofsson

# 5



Raport från folketshusföreningens årsmöte upplästes

# 6

Raport från kommiten som tillsattes att underhandla med Herr Fagerlind vid konflikten
derstädes att förestånderskan Anna Wallin erhållit afsked utan vidare

# 7

Fredell väckte frågan om föreningen bör teckna flere andelar i folkets hus frågan bordlades
tills vidare

Sjusterat Örebro som ofvan
G. Fryklund Falén
Ordförande Sekreterare

Protokoll fört vid Skofabriksarbetare-
ff ordinarie möte i Örebro den 18 April
1900

Mötet öppnades af ordföranden G Fryklund som hälsade de närvarande välkomna

# 1

Föregående mötes protokoll uplästes godkändes och justerades

# 2

Frågan om Örebro arbetaretidning som det ej gick att sälja allaexsemplar som blifvit trykta så
uppkom ofvanämda fråga till behandling O Andersson föreslog att tillsätta 20 personer från
föreningen och att dessa skall taga 20 exsemplar vardera, i händelse icke dessa blir sålda
sjelfva riskera derför. O Larsson framkom med förslag om att få lema tillbaka de exsemplar
som ej gick att sälja. Föreningen beslöt genom votering med 24 röster mot 4 att antaga det
första förslaget

# 3

Till tidningsäljare utsågs följande personer F Larsson O. Andersson A Schill A Vidholm E
Carlsson Nilsson J E Larsson E Olofsson F Johansson Ulin E Olsson A Rosell A Jakobsson J
Malmberg D Andersson Emma Johansson C A Johansson C Kellberg F O Larsson S Torin

# 4

Angående de medlemmar som häftar i skuld till föreningen för kontingent förslag framkom att
de som tjenar under 12 kronor i veckan och har familj att försörja skall få betala half



kontingent Föreningen beslöt i öfverinstämmande med förslaget och skall räknas från 1
Januari 1900 tills vidare

# 5

Holmer raporterade att å Palmborgs fabrik möter inget hinder att få fritt halfva dagen 1 maj de
öfvriga komiterade har ännu inte tillfrågat fabrikörerna

# 6

Som det ej blef beslutat på föregående möte hvilken dag i månaden Skofabriksarbetarna skall
hålla möte två förslag framkom ett för 1 och 1 för tredje onsdagen i månaden föreningen
beslöt genom votering med 25 röster mot 5 att möte skall hållas 1 onsdagen i var månad

Sjusterat Örebro som ofvan
G. Fryklund Falén
Ordförande Sekreterare

Protokoll fört Örebro Skofabriks-
arbetare f.f. ordinarie möte den 2 maj
1900

Mötet öppnades af ordföranden G. Fryklund som hälsade de närvarande välkomna

# 1

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och jusiterades

# 2

Till uppbördsman på Palmborgs Skofabrik valdes K. Hallberg

# 3

På grund af att några föreningens medlemmar arbeta 1 maj uppkom frågan vad kan och bör
gjöras från föreningen att förekomma det föreningsmedlemmar arbeta 1 maj oaktat frihet
erhållits frågan väckte en stunds diskussion men föreningen beslöt att ej vidtaga andra
åtgärder än att uppsätta deras namn i föreningens protokoll nemligen Emil Larsson å
Palmborgs Gustaf Ekström och C F Berggren å Skofabriken Örnen

# 4

Frågan angående skofabriksarbetarnas fana som blef ramponerad vid demonstrationen förslag
inkom af O Andersson att köpa nytt standar men då några talare yrkade på att den kunde
repareras beslöt föreningen att styrelsen skall ha i uppdrag att undersöka om den kan repareras
samt lemna upplysningar derom till föreningen



# 5

A Gelin inlemnade förslag om bildande af en sångförening bland skoarbetarna frågan
bordlades  tills vidare.

Justeradt Örebro som ofvan
Ordförande A Falén
G. Fryklund Sekreterare
Ordförande

Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetare f.f. ordinarie möte den 6 Juni
1900

Mötet öppnades af ordförande G Fryklund som hälsade de närvarande välkomna

# 1

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och jusiterades

# 2

Sångföreningsfrågan bordlades tills i Oktober då den åter kommer att behandlas

# 3

Frågan bör föreningen sända något ombud till landsorganisationens kongress frågan
disluterades af föreningen. Vidar beslöt föreningen att gemensamt med ofriga föreningar i
Örebro välja ombud samt att deltaga i omkostnaderna för desamma

# 4

Som fanan ytterligare blifvit reparerad så beslöt föreningen att den kan användas tillsvidare.

# 5

En fråga inkom bör något gjöras från föreningens sida emot begagnandet af Öl under
arbetstiden på fabrikerna frågan väckte en liflig diskussion då det upplystes att det var blott en
fabrik som detta förekommit och att Disponenten sjelf rekvirerat ölkörar samt att, vattnet



derstädes är odugligt att dricka två förslag inkom ett för frågans slopande samt ett för att
tillsätta en komité att gå till disponenten och forsöka att få honom att stäfja detta föreningen
beslöt genom votering med 3 rösters majoritet att slopa frågan.

# 6

Förslag inkom att afhålla en utflyk i det gröna komité på 5 personer tillsattes att utarbeta
förslag för densamma.

# 7

Skrifvelse från Skoarbetareförbundet att utdebitera en krona per medlem till strejkkassan

# 8

Uppbördsman för maskinafdelningen på Marks fabrik tillsattes Oskar Johansson samt dito
Carl Engvall på Skofabriken Örnen

# 9

Skrifvelse från föreningen folketshus uplästes vari den hemställer till föreningen att genom
anordnande af fester eller andra tillställningar söka åstadkomma någon förstärkning af
folketshus reserffond samt att föreningen uttalar sig att all vinst eller del deraf af fester bör
tillfalla folkets hus frågan bordlades tills nästa möte

Vid protokollet
G. Fryklund Axel Fahlén
Ordförande Sekreterare 



Protokoll fört vid Örebro skofabriks-
arbetares f.fr. möte Onsdagen den
4 juli 1900.

Mötet öppnades af ordföranden G Fryklund som hälsade de närvarande välkomna.

§ 1.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades sedan en liten ändring gjorts i
§ 9 och 5 varefter företogs mädlemsupprop.

§ 2.

1) Wid mötet närvar ett ombud från föreningen folketshus hvilken upplyste det omnämda
förening förhyrt lokalen Gamla gatan 9 samt framlämnade den frågan till behandling huruvida
vår förening vore villig att derstädes hyra möteslokal.
2) Som frågan var af brådskande natur togs den genast till behandling. O. Larsson föreslog att
föreningen i enlighet med Folketshusföreningens önskan måtte hyra lokal af densamma. Detta
blef efven enhälligt beslutat.

§. 3.

Den sedan förra mötet bordlagda skrifvelsen från föreningen folketshus upptogs ånyo till
behandling, men som nu alla tycktes fatta skrifvelsens innebörd blifva ingen nämnvärd
diskussion utan godkände föreningen de i skrifvelsen gjorda yrkandena.

§. 4.



Som vise ordföranden fått annan sysselsättning och ej vid mötena närvarit på längre tid så
valdes ny sådan, och utsågs härtill S. Torén

§. 5.

En fråga som vid landsorganisationens kongräss kommer att behandlas diskuterades äfven af
föreningen. Frågan gällde utgifvandet af gemensam facktidning och sökte ordföranden påvisa
fördelarna af detsamma, nämligen att de olika förbunden derigenom inbesparade en del stora
utgifter som nu förekommer då hvarje fack utger egen tidning. Efven flere talare yttrade sig
hufvudsakligen i samma riktning. Emedan beslut i frågan kommer att fattas å ett blifvande
komunmöte fattade föreningen inget beslut utan fick diskussionen utgöra svar på frågan.

§. 6.

Uppbördsman tillsattes för pinningens skärning och nåtling å Örnens skofabrik ock valdes
hartill tillsvidare Leonard Larsson

§. 7.

1) Den förra mötet tillsatta fästkommitén afstyrkte annordnandet af en fäst vid någon plats utåt
hjelmaren på den grund att lämplig båt till någorlunda moderat pris ej var möjligt att få hyra.
Af den orsak slopades efven frågan af föreningen
2) Med anledning härutaf vacktes nytt förslag af S Torin om att ha så kallad silsexa, vid någon
lämplig plats i närheten af Örebro, flera instämde efven härmed och fick den förutvarande
komiten i uppdrag att arrangera densamma, samt utskrifva listor för teckning.

§ 8.

Till prenumerantsamlare å K Janssons fabrik tillsattes E Olofsson.

§ 9.

Att revidera räkenskaperna på det gångna halfåret tillsattes F. O. Larsson ock Schill samt Fr
Nillson som supleant.

Wid protokollet
G. Fryklund G. O. Andersson, Sekr.
Ordförande



Protokoll fört vid Örebro skofabriks-
arbetare f.f. möte den 1 Augusti 1900

Mötet öppnades af ordföranden G Fryklund som hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

# 1.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och jusiterades

# 2.

Revisionsberättelse för de gångna kvartalena upplästes och godkändes

# 3

Bör föreningen inköpa fler andelar i folkets hus frågan upptogs till behandling af föreningen
två förslag framkom nämligen ett för teknande af fem och ett for tio andelar. Föreningen
beslöt genom votering med elfva röster mot åtta att teckna tio andelar

# 4

En fråga uppkom bör föreningen upphäfva det beslut som fattades den 15 november 1899 att
styrelsen efter godtfinnande får utlemna medel till de behöfvande som fullgjort sina
skyldigheter till föreningen. Frågan diskuterades och gjordes det uttalandet att i sådana fall få
vända sig till föreningen.

# 5



Som en del medlemmar erhållit lån ur föreningens kassa men ännu inte återbetalat något så
uppkom ofvannämda fråga F O Larsson väckte forslag att frågan borde delgifvas desse
medlemmar samt om de kunde betala något till nästa möte vidare fick styrelsen i uppdrag att
inkassera dessa medel.

# 6

Upprop på de medlemmar som stod i restans för öfver två månadskontingenter.

# 7

Skrifvelsen från förbundsstyrelsen upplästes.

# 8

Fästkomitén raporterade att listor voro utfärdade men att så ringa antal tecknade så den måste
inställas

# 9

Till uppbördsman för maskinafdelningen på Palmborgs skofabrik tillsattes V Holmer

# 10

Föreningen beslöt att tills vidare icke afhålla mer än ett ordinarie möte i månaden

Wid protokollet
Jusiteradt Axel Falén
G. Fryklund Sekreter
Orförande



Protokoll fört vi Örebro Skofabriks-
arbetare f.f. ordinarie möte den
5 September 1900

Mötet öppnades af ordföranden G Fryklund som hälsade de närvarande välkomna

# 1

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och jusiterades

# 2

Upprop från byggnadsföreningen folkets hus i Borås om bidrag till densamma frågan upptogs
till behandling af föreningen G Fryklund yrkade på att Örebro arbetare äfvenledes stod under
uppförande af ett folkets hus här på platsen borde de i första hand bidraga till det och att
Örebro arbetare var efter arbetarna i Borås. Föreningen beslöt i enlighet med förslaget samt att
underräta dem angående stellningen här på platsen.

# 3

Upprop från Landssekretariatet om om bidrag till tobaksarbetarestrejken i Gefle föreningen
gjorde det uttalandet att frivilliga bidrag skall insamlas och upplystes att listor voro utlemnade
på två fabriker.

# 4

Raport från styrelsen att de medlemmar som erhållit lån ur föreningens kassa lofvat återbetala
fortast mögligen.



# 6

L. Larsson inlede en fråga angående fabrikör Fries bötersystem om en akortsarbetare är borta
en half dag så gjöres afdrag af hans likvid allt efter som han kan förtjäna på ofvannämda tid
frågan upptogs till behandling af föreningen men som för närvarande ingenting kunde uträttas
på den grund att ett så ringa antal af arbetarna tillhör fackföreningen L Larsson väckte förslag
att föreningen borde sanda en skrifvelse och uppmana den att inga i föreningen men som ett
par talare protesterade deremot på den grund der fans omkring tjugo arbetare som tillhör
föreningen så kunde dessa agitera bättre än en skrifvelse föreningen beslöt att låta frågan hvila
tills vidare

Wid protokollet
Jusiteradt Falén
G. Fryklund Sekreterare
Ordförande

Protokoll förd vid Örebro Skofabriks-
arbetare fackförenings ordinarie möte
den 19 September 1900

Mötet öppnades af ordföranden G Fryklund som hälsade de närvarande välkomna

# 1

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och jusiterades

# 2

Återbetalningen så låg att en höjning af densamma är nödvändig och är pliktsystemet
tillfredstallan frågan gälde egentligen skofabriken Örnen flera talare yttrade sig men som det
framkom i diskussionen att de sjelfva är nöjda som di har det så kan föreningen för tillfället
ingenting gjöra alldenstund ett så ringa antal tillhör föreningen till sist stälde föreningens
ordförande en uppmaning till dessa och erinrade dem om sin stora försummelse att icke
tillhöra sin organisation som intet beslut kunde fattas får diskusion utgöra svar på frågan

# 3

Frågan angående arbetarnes skofabrik i Malmö bordlades tills vidare.

# 4

Uppbördsmannen för pinningen på Markska fabrik fick i uppdrag att inkassera af en för detta
uppbördsman som står i skuld till föreningen.



# 5

Koresponderande sekreteraren rapporterade att tjugo kronor voro sända till
tobaksarbetarestrejken i Gefle.

Örebro som ofvan
Justeradt Aksel Fallén
G. Fryklund Sekreter
Ordförande

Protokoll fort vid Örebro skofabriks-
arbetare fackförenings ordinarie möte
den 31 Oktober 1900

Mötet öppnades af ordföranden G Fryklund som hälsade de närvarande välkomna

# 1

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och jusiterades

§ 2

Är hemarbetet skadligt och vad bör gjöras att förekomma detsamma frågan uppkom på den
grund att en af föreningens medlemmar arbetar i sitt hem samt tagit in en lärling frågan
åstadkom en längre disskusion och flere talare yrkade på hemarbetet afskaffande men som
föreningen en gång tillåtit Törnblom att taga hem arbete för sin egen person så gjordes
ingenting vidare när föreningen tog hänsyn till hans dåliga karaktär att han inte kan sköta sig
på någon fabrik men någon lärling har han ingen tillåtelse att intaga. Törnblom upplyste att
han afskedat sin lärling och lofvade att inte vidare befatta sig med dylikt föreningen gjorde det
utalandet att efter detta icke tillåta någon att arbeta utomhus.

§ 3

Bör föreningen köpa andelar i arbetarnas skofabrik i Malmö frågan upptogs till behandling C
Lindqvis yrkade på att föreningen borde inköpa några aksier stämmande med förslaget och
påyrkade på att föreningen bör köpa andelar. men som kassan för närvarande icke var så stark
bordlades frågan tills vidare



§ 4

O Andersson inlämnade en fråga om inte föreningen borde köpa hem några bråchyrer till hjelp
vid bedrifvandet af agitation föreningen beslöt att inkopa för fem kronor samt utsåg A
Andersson att rekvirera hem dessa.

§ 5

Wal af uppbördsmän för maskinafdelningen på Marks Skofabrik O Lundin samt på
Skofabriken Örnen L Larsson för pinning och nåtlingen

§ 6

O Andersson upplyste att Rettigers sigarfabrik i Gefle är blockerad och hemstälde till
föreningens medlemmar att icke förbruka ofvannämda fabriks tillvarkning

G. Fryklund A Fallén
Ordförande Sekreter.

Protokoll fört Örebro Skofabriks-
arbetare fackförenings ordinarie
möte dem 19 oktober 1900

Mötet öppnades af ordförande G Fryklund som hälsade de närvarande välkomna

# 1

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och jusiterades

§ 2

Bör prislistan inlemnas till underskrift fortast möjligen på Skofabriken Örnen frågan upptogs
till behandling af föreningen och flere talare yrkade på att vidtaga en kraftigare agitation innan
föreningen kastar sig i någon strid frågan bordlades tills ett kommande möte i afvaktan på
dessa kamrater som står utanför organisationen

§ 3

Bör äfven prislistan inlamnas på Janssons skofabrik. O. Andersson yrkade på att en prislista är
nödvändig på den grund att Jansson intager arbetare i maskinafdelningen fö ren veckolön af
åtta kronor flere talare från ofvannamnda fabrik yrkade på prislistans inlemnande.
O. Andersson hemstälde till föreningen att rösta i ofvannamnda fråga vilket blef af föreningen
beviljat sålunda beslöts med fjorton röster att inlemna prislistan

§ 4

Komite att inlämna prislistan tillsattes O Andersson Lundblad Fält



§ 5

En fråga uppkom angående styckarbete i stället för vekoaflöning i maskinafdelningen på
Janssons skofabrik, förslag inkom att den komiten som skall inlämna prislistan får i uppdrag
att ombestyra detsamma föreningen beslöt i enighet med förslaget.

§ 6

Förslag att styrelsen skall granska prislistan innan den inlämnas vilket äfven beslöts af
föreningen

§ 7

Den bordlagda frågan om bildandet af en sångkör inom afdelningen upptogs till behandling
och beslöts att tillsätta en person från vardera fabriken att gjöra sig underrättade om hvilka
som har lust att deltaga. L. Larsson på skofabriken Örnen Karlsson på Jansson skofabrik. C
Lindqvist på Marks samt E Olsson på Palmborgs skofabrik.

§ 8

Fredell uppmande medlemmarna att besöka de fester som anordnas af föreningen folkets hus.

sjusterat Vid protokollet
G. Fryklund A Falén
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Örebro
skofabriksarbetare fackförening
extra möte den 30 Oktober 1900

Mötet öppnades af ordföranden klockan 7.20 e.m

§ 1

Är Örebro skofabriksarbetare så väl organiserade att möta en inväntnad lönekonflikt frågan
inleddes af O. Andersson flere talare yttrade sig men som en del arbetare på skofabriken
Örnen icke tillhör skoarbetareförbundet så stälde föreningen en fråga till desse om de ville
ställa sig solidariska med sina kamrater i händelse en strid skulle utbryta hvilket desse
lofvade. Föreningens ordförande stälde en uppmaning till desse vad motif de har att icke
tillhöra föreningen som intet vidare beslut kunde fattas får diskussionen utgöra svar på frågan.

§ 2

Ordföranden uppmanade de närvarande som ännu inte tillhör föreningen att inskrifva sig
resultatet blef att sju nya medlemmar antecknade sig.

Sjusterat Vid protokollet
G. Fryklund Falén
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Örebro
Skofabriksarbetares fackförening
ordinarie möte den 7 Nov. 1900

Mötet öppnades af ordf. som helsade de närvarande välkomna

§ I

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes med ändring af namnet Falk till Fäldt

§ II

p.1) Prislistkomiten redogjorde för sitt uppdrag men var hans motförslag ännu ej färdigt men
lofvades färdigt tills på lördag A W Larson föreslog att afvackta Fabrikören svar hvilket dock
bestämdes tills senast påföljande Onsdag
p. 2) På förslag af ordf. erhöll komite och Styrelse i uppdrag att anordna extra möte

§ III

Förslag var inkommet från Styrelsen om beviljande af fritt inträde i föreningen åt sådana
personer hvilka tillhört annan förening och der fullgjort sina skyldigheter och efter en stunds
disskution godkände föreningen Styrelsens förslag.

§ IV

Bordlagda frågan om prislistans inlemnande å fabriken Örnen upptogs ånyo tills våren
Föreningen beslöt i enlighet dermed



§ V

Företogs val af 10 ombud till Föreningen Folkets Hus Följande blefvo valda: O. Larsson, O
Lundin, V. Holmer, F. O. Larson, F. Nilsson, A B Broström, F. Pehrsson, K. Lindqvist, A
Jakobsson & P. Ekström.

§ VI

Till prenumerantsamlare å Julfacklan blefvo följande valda: F. O. Larsson, A Bergström, Clas
Pehrsson och E. Olofsson

§ VII

Raport från Sångkomiten hvilken raporterade att inga anmält sig Frågan disskuterades en
stund men tycktes den ej ha väkt något vidare inträsse, men möjligen blifvande sångare fingo i
uppdrag att sjelfva inkomma med ett kostnadsförslag

§ VIII

A. Broström yrkade att mötestiden måtte ändras till kl. 8 Förslag framkom äfven att tiden
borde sättas till ½ 8 samt 7 Dessa förslag förkastades dock och antogs det af Broström
framlemnade.

Mötet afslöts med afsjungandet af ”Arbetets Söner”

justerat Wid protokollet
G. Fryklund G. O. Andersson
Orförande vise Sekreterare



Protokoll fört vid Örebro
skofabriksarbetare fackförenings
extra möte den 14 Nov. 1900

Mötet öppnades af ordföranden som hälsade de närvarande välkomna

§ 1

Prislistan från Jansson upplästes och jämfördes med den af föreningen uppstälda och befans
Janssons prislista så ofullständig och i en del punkter så låg att den omöjligen af föreningen
kunde godkännas föreningen beslöt att slopa densamma samt försöka att få den af föreningen
uppstälda genomförd. Föreningen beslöt att komiten i underhandlingen får slå af en del på
vissa punkter som ansågs så högt uppsatta.

§ 2

I händelse prislistekomiten får afvisande svar beslöt föreningen med fullständig majoritet att
nedlägga arbetet såvida förbundsstyrelsen det tillåter.

Jusiteradt Wid protokollet
G Fryklund A Falén
Ordförande Sekreterare



Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetare fackförening ordinarie
sammanträde den 21 nov. 1900

Mötet öppnades af ordföranden som hälsade de närvarande välkomna.

§ I

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes sedan en del mindre ändringar blifvit
gjorda samt jusiterades

§ II

Redogörelse från prislistekomiten hurusom Karl Jansson lemnat svar på prislistan sålunda att
om de ville arbeta efter hans prislista skulle arbetet fortsätta i annat fall stängde han sin fabrik
som inte arbetarna kunde ingå på ofvannämda förslag nedlades arbetet fredagen den 16 nov.
1900

§ III

Förbundsordförande Chr. Nilsson var närvarande samt berättade Carl Janssons vår förenings
försök i Stockholm samt att han talat vid ofvannämda person i sällskap med prislistekomiten
men kunde inte komma till något resultat genom underhandling men beslöts att komiten och
förbundsordföranden åter skall besöka Jansson dagen därpå.

§ IIII

Bör föreningen tillåta nåtlerskorna och klistrerskorna på Janssons fabrik ingå i föreningen
under sådana förhållanden som ingen tycktes ha något vidare motif att neka dem och



förbundsordföranden yttrade att de borde ingå i föreningen och att sådant inte kunde förnekas
dem beslöt föreningen i öfverenstämmande med förslaget

§ V

Skrifvelsen från arbetarekomun om Skofabriksarbetarna vill ha sina möten anonserade i
tidningen vilket äfven af föreningen beslöts.

§ VI

Fredell upplyste att arbetarekomunen kommer att hålla basar och uppmanade medlemmarna
att besöka densamma samt om de ville bisträcka med något för densamma.

Justerat Vid Protokollet
G. Fryklund Falén
Orförande Sekreterare

Protokoll fört vid Örebro skofabriks-
arbetare fackförenings ordinarie
sammanträde den 5 Dec. 1900

Mötet öppnades af ordföranden som hälsade de närvarande välkomna

§ I

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades

§ II

Bestämmande af ålder för inträde i föreningen beslöts sexton år men gjordes det uttalandet att
de som för närvarande tillhör föreningen ock ej uppnått ofvannämda ålder skall kvarstå i
föreningen

§ III

Är arbetare som deltager i strejk skyldig att betala kontingent under tiden som strejken pågår
föreningen beslöt i enighet med senaste kongressens beslut att äfven under strejk erlägga
kontingent

§ IIII

Redogjörelse från underhandlingskomiten hurusom prislistan i sin helhet blifvit genomförd
och undertecknad

§ V



Redögjörelse från Marks skofabrik hurusom konfligten derstädes slutade

§ VI

Med anledning utaf de notiser som blifvit införda i tidningen Nerikes allehanda föranledde en
längre diskussion förslag inkom att skrifva en artikel i Sosialdemokraten samt sprida den
bland allmänheten i Örebro samt sedemera om så skulle påfodras utlysa ett protestmöte och
inbjuda redaktör Malmrot förslaget antogs af föreningen och valdes följande personer att
skrifva G Fryklund J Fredell samt E Stärner

§ VII

Fråga väcks af Hjalmarsson är det klokt af föreningen att låta medlem under aderton år deltaga
i röstning föreningen beslöt att medlem under aderton år, icke är berättigad att rösta i
föreningen på den grund att dessa ej kan sätta sig in i de förhållanden, såsom gamla
medlemmar.

§ VIII

S Torin anhöll om lån ur föreningens kassa men som inga penningar för närvarande fans i
kassan afslogs denna begäran.

§ IX

Kassören hemstälde till föreningen om dessa som betalar half kontingent skall fortsätta eller
de skall betala fult föreningen beslöt att låta dem få betala half kontingent till nyår

Sjusterat Wid protokollet
G. Fryklund A Falén
Orförande Sekreterare



Protokoll fört vid Örebro skofabriks-
arbetare fackförenings ordinarie 
sammanträde den 19 dec. 1900

Mötet öppnades af ordföranden som hälsade de närvarande välkomna

§ I

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och jusiterades

§ II

Wal af revisorer att granska föreningens räkenskaper för det gångna halfåret tillsattes F. O
Larsson Frans Nilsson samt Oskar Carlsson.

§ III

Bör styrelsen befrias från kontingent nästkommande år frågan upptogs till behandling och
beslöts att styrelsen skall betala kontingent i likhet med öfriga medlemmar men vid årskiftet
anslå en gratifikation till densamma

§ IIII

Bestämmande af kassörens arfvode nästkommande år föreningen beslöt att tillerkänna
kassören femto koren fören nästkommande år.

§ V



Uppsättande af kandidater till nästkommande styrelseval föreningen beslöt att uppsätta tre
kandidater till var post till ordförande G Fryklund J Fredell Oscar Larsson. Till kassör F
Hjalmarsson V. Holmer, E. Carlsson. Till sekreterare Englund K. G Andersson S Torin.

§ VI

Val af koresponderande sekreterare bordlades tills efter styrelsevalet

§ VII

P. Broström väckte en fråga om inte föreningen kan gjöra någonting angående att inte K
Jansson efter lockoutens slut intog i arbete alla dem som gott ut nemligen kvist som inte fick
begynna arbeta. Men då det upplystes att han inte ville ha samma arbete som han haft förut
kunde ingenting af föreningen gjöras.

Justerat Wid protokollet
G. Fryklund A Falén
Orförande Sekreterare

Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetare fackförenings ordinarie
sammanträde den 2 Januari 1901

Mötet öppnades af ordföranden som hälsade de närvarande välkomna

§ I

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och jusiterades. P 2 Styrelsevalet uppsköts
till nästa möte Wal af uppbördsmän för pinningen på Janssons skofabrik tillsattes David
Andersson samt för skärning och nåtling K. Fäldt.

§ 3

Meddelande från förbundsstyrelsen upplästes angående insamlingen till lokouten härstädes
tjugofem öre i veckan per medlem och varar i fjorton dagar.

§ 4

Förslag från förbundsstyrelsen till allmän omröstning inom afdelningen följande. Medlem
som är skyldig öfver tre månadskontingenter och efter påminnelse af styrelsen eller
uppbördsman vägran att betala skall af föreningen styrelse till förbundsstyrelsen raporteras för
att ofentliggjoras i facktidningen frågan bordlades tills nästa möte på den grund att mötet var
så fåtaligt besökt.

§ 5



Frågan angående prislistan upptogs till behandling men kunde intet uträtta för mötet var så
fåtaligt besökt på förslag af T Hjalmarsson att hålla ett extra möte på fredagen den 4 Januari
1901 kl. 7.30 e.m. föreningen beslöt i enighet med förslaget vidar beslöt föreningen att endast
medlemmar får närvara.

Wid protokollet
A Falén
sekreterare

Protokoll fört vid Örebro Skofabriks-
arbetares fackförenings extra möte den
4 Januari 1901

Mötet öppnades af ordföranden som hälsade de naärvarande välkomna

§ 1

Bör en prislista uppsättas och genomföras på skofabrikerna i Örebro vilket af föreningen
enhälligt beslöts.

§ 2

Prislistan vid marks skofabrik upplästes men som den icke var fullständig i alla punkter så
beslöts att den blifvande kommiten får i uppdrag att utarbeta en ny prislista.

§ 3

På grund utaf olika arbetsmetod och olika maskiner på fabrikerna så var meningarna ganska
delade om en gemensam prislista för Örebro skofabrik men som det framgick ur diskusionen
att åtminstone i de arbeten som äro lika få lika priser i öfrigt får komiten försöka att
spessifisera priserna i öfverenstämmande med arbetet vilket af föreningen beslöts.

§ 4

Komite att utarbeta prislistan tillsattes två från var afdelning på de olika fabrikerna på Marks
skofabrik Klara Almrot Emma Johansson Zättergren . J Fredell E Carlsson W Nyström G



Larsson G Fryklund Palmborgs Ida Qvarnström Emma Persson T Hjalmarsson F O Larsson P
Broström. Sandgren Hansson. Moberg Örnen Anna Björkman Hulda Olsson Björklund K
Engvall Klaes Persson. J Wallgren. Åberg Janssons Lovisa Ekholm Sigrid Jansson Engberg.
Westlund K. Källberg O. Carlsson . G. Elander A. W. Larsson.

§ 5

Föreningen gjorde det uttalandet att listorna skall vara färdiga till Onsdagen den 9onde Jan.
1901

Justerad Wid protokollet
G. Fryklund Axel Fahlén
Orförande Sekreterare

Protokoll fört vid Örebro skofabriks-
arbetare fackförenings ordinarie möte
den 16 januari 1901

Mötet öppnades af ordföranden som hälsade de närvarande välkomna

§ I

Föregående mötes Protokoll upplästes godkändes och jusiterades

§ II

Den bordlagda frågan upptogs till behandling föreningen beslöt i enlighet med det af
förbundsstyrelsen inlämnade förslaget med 47 röster ingen mot förslaget

§ III

Styrelsevalet bordlades ånyo till nästa möte äfven revisionsberättelsen bordlades

§ IIII

Frågan angående den medlem som blef uppsatt till styrelsekandidat i men som ej godkändes
på grund af restans för kontingent upptogs till behandling då det upplystes att han varit sjuk
och sålunda har fri kontingent är han medlem samt godkänd som kandidat men afsade sig
ofvannämda kandidatur varefter tillsattes ny kandidat K. Lindqvist.

§ V



Uppläsande af sirkulär öfver folketshus lotteri Stockholm och tillsattes J Fredell att sälja
lotter.

§ VI

§ 1 Granskning af komiterades förslag till prislistan. Prislistorna från de olika fabrikerna och
olika afdelningarna upplästes Prislistan för pinning godkändes sådan den af komiten blifvit
uppstäld.
§ 2 Prislistan för maskinafdelningen diskuterades och beslöts att der de har på vecka icke må
ändras till styckarbete varefter prislistan antogs
§ 3 Prislistan för skärningen åstadkom debatt på den grund att skärarna på skofabriken Örnen
uppsatt styckarbete då de för närvarande har per vecka föreningen godkände prislistan sålunda
O. Andersson reserverade mot beslutet som stridande mot kongressens beslut.
§ 4 Nåtlerskornas prislista godkändes
§ 5 Allmänna bestämmelser godkändes sedan en del ändringar blifvit gjorda
§ 6 Lärotiden för nybörjare skall vara 2 månader

Justerat Wid protokollet
G. Fryklund Aksel Fahlén
Orförande sek.


