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Kallelse till GH:s Årsmöte 2001-02-13 kl. 18.00 

 
Efter att under några år hållit till på vårt Gamla Söder drar vi något norrut. Årsmötet äger 
rum i Armemuseum, Riddargatan 13. Kommunalt åker man enklast med T-banan till 
Östermalmstorg, uppgång Östermalmstorg och går Sibyllegatan ner mot Riddargatan. Åker 
man bil är det risk för att man får leta en hel del efter parkeringsplatser. Vi har inte valt årets 
plats med anledning av de smärre skärmytslingar som varit på de senaste årens årsmöten, utan 
det är en mer kulturell ansats, i linje med många andra aktiviteter inom GH. Vi inleder med en 
guidad tur genom Armémuseum som börjar kl 18.00 (prick) och som tar ca en timme. 
Guidningen sker i två grupper om högst 25 personer i varje grupp. Därefter finns möjlighet att 
på egen hand beskåda ytterligare delar av museets utställningar.  
 
Kl 19.30 är det dags för kvällsmålet. På menyn står marinerad kycklingfilé med tillbehör 
(ingen risk för en seg blodig biff igen alltså), vatten eller lättöl ingår och efter maten blir det 
kaffe. För de som önskar annan dryck till maten finns möjlighet att inhandla sådan på egen 
bekostnad.  
 
För guidning och måltid enligt ovan betalar Du 120 kr, kontant på platsen. 
 
Efter måltiden, uppskattningsvis runt kl 20.30, vidtar årsmötesförhandlingarna, vi har lokalen 
till kl 22.00. 
 
Föranmälan är viktig/är ett måste, med tanke på käket.   
 
Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att utdelas vid årsmötet. På så sätt sparar vi en hel del i 
portokostnader som vi kan använda till andra ändamål i stället. Förslag till dagordning (enligt stadgarna) finns på 
GH:arens sista sida. 
 

Hvad gör vi innan sommaren Hjo, 
 

Teater tänker vi försöka med igen. 
 
Höstens teater blev som vi alla kunnat läsa om i pressen inställd. Det är trist när sådant 
inträffar, men säkerligen ännu mer trist för dem som varit närmare inblandade i det hela. 
Som vårens teaterföreställning för GH har vi valt Piaf (vi håller oss givetvis fortfarande till 
Stadsteatern). Det är en nypremiär av en tidigare uppsättning. Den officiella premiären är satt 
till fredagen den 6 april. GH satsar på att få platser på något av genrepen som är tidigare i 
samma vecka (2 till 5 april). Pjäsen handlar om den välbekanta franska sångerskan och 
innehåller även en hel del musik. Helena Bergström har rosats för sin sceniska och 
musikaliska tolkning av detta fascinerande kvinnoöde. Pam Gems pjäs om den franska 
legendariska sångerskan Edith Piaf och hennes omtumlande liv hade premiär på Klarascenen 
den 2 september 1999 och blev en enorm publikframgång. Den övriga rollistan kan betecknas 
som mer än välförsedd, där förekommer bland andra Meta Velander, Nina Gunke, Maria 
Kulle, och Carl-Åke Eriksson. 
 
 



Föranmälan är det självklart,   vi har bokat 26 biljetter, först till kvarn … 
 
 
 

Vildmarkspromenad Torsdagen den 17 maj 2001. 
 
Vildmarkspromenaderna med tillhörande välsmakande måltid är populära och har blivit en av 
GH:s traditioner. Den görs som vanligt under sakkunnig ledning av Eva och Classe och den 
efterföljande måltiden intas å Nacka Gård.  
Förhandsanmälan, till  Classe   är nödvändig.  

 
GH-varpan med Boule 

 
Förra årets upplaga blev ju som vi alla kommer ihåg Boule utan Varpa. Vi utlyser i alla fall 
årets GH-varpa och den äger rum torsdagen den 7 juni kl. 18.30. Titelförsvarare i Boule är 
våra suveräner Lillan och Roland Spångberg, på Varpasidan regerar fortfarande Roland 
Runfast. Inkastning från 17.30. Kända kastare behöver ej föranmäla, men väl nytillkomna 
samt boulare. Efteråt intas traditionell torsdagsmåltid. Öl och vatten finns, starkare drycker 
må medföras av respektive tillresande efter var och ens tycke och smak.   
 

Kräftskivan kommer den 23 augusti (torsdag) 
 
Den vill vi åxå puffa för. Mer information kommer i sommarens utgåva av GH:aren, men 
räkna med att den uppläggning vi haft de senaste åren kommer att kvarstå. 
 

Hvad planerar vi då till Hösten? 
Hjo, ett eller annat museibesök lär det bli. I våra tankar finns bl.a. Observatoriemuseet, 
Cosmonova, Journalistmuseet i DN-huset (öppnat under våren) och det nyöppnade Tullmuseet 
(kanske något inför årets Ålandsresa, man lär få se exempel på både ett och annat). 
Förhoppningsvis ska vi också hinna med ett teaterbesök om det kommer någon passande och 
intressant föreställning. 
Har Du något som Du skulle vilja besöka med Dina kamrater i GH? Hör gärna av Dig med 
förslag till styrelsen! 

 

Mycket Välkomna till GH:s evenemang ska Ni alla vara! 
 
 

Ålandsresa 
 
Anordnade vi en, i december. I år (egentligen förra året) var vi 19 Gamla Hellener, kanske 
inte så gamla men alla unga i sinnet, som vågade oss ut på Ålands Hav. Några av oss får väl 
betraktas som rutinerade (vad avser GH:s resor) och några var för Ålandsresan nya ansikten. 
Vi fick en mycket trevlig resa tillsammans med goda vänner, trevlig samvaro och ett dignande 
välsmakande julbord. Allsången frodades i större utsträckning än förra året, vi hade ju med 
GH:s suveräner (även i det avseende) herrskapet Spångberg, men även vid andra bord sjöngs 
det mer än vad vi hört vid tidigare resor. Trängseln vid julbordet var också mindre vilket bl.a 
gjorde att skrivaren av dessa rader inte placerade sin armbåge på senapssillsfatet hos någon 
vid julbordskön efterföljande påträngande resenär. Vädret märkte vi inte så mycket av, det var 
lugnt både innanför och utanför Birkas skrov (och det behövdes heller inga bogserbåtar vid 



avfärden från Mariehamn). Sammanfattningsvis hade vi en riktigt trevlig resa och vi planerar 
även i år en resa, preliminärt onsdagen den 5 december. 
 

Medlemsavgiften 
 

I GH är fortfarande bara 50:-/år. Inbetalningskort bifogas - GH:s postgiro 50 53 33-5. Berika 
gärna inbetalningen med några kronor till fonderna – FARBRORS (lång och trogen 
verksamhet, PALMERS  (juniorstipendier), JUTNERS (motion, veteran och liknande), 
KLUBBLOKALFONDEN  (säger sig själv).  
 

Våra Jubilarer  
GH har sedan en lång tid sett som en av sina uppgifter att hylla våra medlemmar när de fyller 
vissa jämna och ojämna år. De som det finns anledning att hylla i år är följande: 
 
03/01 
09/01 
29/01 
09/02 
09/02 
18/02 
01/03 
03/03 
05/03 
14/03 
18/03 
21/03 
23/03 
25/03 
25/03 
29/03 
30/03 
02/04 
03/04 
07/04 
14/04 
17/04 
27/04 
29/04 
30/04 
02/05 
05/05 
12/05 
12/05 
16/05 
19/05 
20/05 
02/06 
06/06 
 

Karl-Åke Nyberg 
Benny Borg 

Siwert Cromvall 
Olle Ljunggren 

Sven Ljunggren 
Olle Nyman 

Gunnar Bohgard 
Per Arvid Bergman 

Olof Blomkvist 
Carl-Evert Dellerstam 

Margareta Widell 
Bengt Hammarström 

Eva-Britt Widahl 
John Nilsson 

Christer Högrelius 
Gunnar Falkenås 
Solweig Hansson 

Anita Piibor 
Erik Borén 

Björn Danell 
Erland Andersson 

Jan Hernelius 
Roland Mattsson 
Rune Thörnelöf 

Mats Hellstadius 
Håkan Kindblom 
Arne T Bergqvist 
Thure Söderberg 

Bengt-Göran Fernström 
May Aronsson 
Rolf Uddland 

Karl Sidenbladh 
Anders Lindahl 
Gustav Peibert 
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80 
80 
80 
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50 
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80 
75 
50 
75 
85 
50 
80 
70 
60 
80 
60 
80 
60 
75 
75 
85 
60 
80 
70 
60 
75 
50 
60 
60 
80 
 

13/06 
24/06 
24/06 
26/06 
27/06 
02/07 
03/07 
07/07 
24/07 
27/07 
30/07 
01/08 
04/08 
04/08 
11/08 
13/08 
18/08 
23/08 
31/08 
19/09 
02/10 
06/10 
12/10 
19/10 
02/11 
29/11 
03/12 
07/12 
13/12 
21/12 
23/12 
27/12 
27/12 
31/12 
 

Göran Lewen 
Ove Sundelius 
Arne Liljeberg 
Egon Wik 
Hans Johansson 
Rolf Österholm 
Tore Nyström 
Stig Lindqvist 
Marianne Grane 
Jack Wadin 
Maj-Britt Svensson 
Birgitta Karlsson 
Bo Wilborg 
Karin Liljeberg 
Rolf Stålbom 
Harald Englund 
Christina Sjölander 
Inga Borén 
Carl-Eddie Lund 
Brita Björklund 
KEN Norén 
Ingmar Danielsson 
Gunne Birke 
Olle Bohman 
Lars Ottosson 
Alexander Taube 
Karl-Arne Henriksson 
Brittis Malm 
Inez Åkerlind 
Börje Pålsson 
Greta Nyhammar 
Arne Larsson 
Ted Wintzell 
Arne Bergqvist 
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80 
70 
85 
80 
60 
75 
70 
80 
75 
50 
75 
80 
90 
85 
75 
95 
60 
70 
50 
50 
75 
85 
75 
80 
70 
60 
75 
 

 
 
 
 
 

BINGO-LOTTO   



Fortsätter vi med även i år. Intäkterna från Bingolotterna och Julkalendrarna har på ett mycket 
verksamt sätt bidragit till GH:s goda ekonomi.   Lotterna sänds ut en gång per månad i förväg. 
Varje lott Du köper innebär ett bidrag som går till  Fonderna och GH:s övriga verksamhet, 
vi har ju också ett jubileum på gång nästa år.  På så bidrar Du till att GH kan ordna och 
subventionera arrangemang för  våra medlemmar. 
 
Förslag till Dagordning (enligt stadgarna) vid Sällskapet Gamla Helleners årsmöte 
tisdagen den 13 februari år 2001 å Armémuseum, Riddargatan 13. 
 
$ 1. Fråga om årsmötet i behörig ordning blivit utlyst. 
$ 2. Val av  a) ordförande och b) sekreterare för mötet. 
$ 3. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet. 
$ 4. Styrelsens berättelser. 

Verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter utdelas vid årsmötet. 
$ 5 Revisorernas berättelse. 
 Utdelas vid årsmötet.  
$ 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 
$ 7. Val av styrelse för  2001  (2000 års styrelse inom parenteser) 
 A. Ordförande  
 B. Ledamöter (minst 4 st.) 
$ 8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. (2000 års revisorer inom 
 parentes) 
$ 9. Fastställande av årsavgift och avgift för ständigt medlemskap. 
 Styrelsens förslag till årsavgift 50:- (oförändrat) och till ständigt medlemskap 
 1000:- (oförändrat). 
$ 10. Godkännande av styrelsens förslag till ständiga medlemmar. 
$ 11. Frågor väckta av styrelsen eller GH-medlemmar. 

Förslag till stadgeändring med  tillägg för utseende av valberedning 
  $ ?.Val av valberedning och sammankallande i valberedningen.  
  Valberedningen ska bestå av tre personer, som ska vara röstberättigade medlemmar i Sällskapet 

Gamla Hellener. Vid förslag till styrelse ska valberedningen arbeta efter den arbetsordning för 
valberedning som ingår som bilaga till stadgarna. 

 
 Arbetsordning för valberedning för Sällskapet Gamla Helleners styrelse. (Bilaga till 

stadgarna) 
  Valberedningen ska försäkra sig om att de kandidater som föreslås till styrelse bekräftar att de 

kan och vill arbeta tillsammans. Den ska också försäkra sig om att de kandidater som föreslås 
åtar sig och är tillräckliga för att utföra de funktioner som finns inom styrelsen som Ordförande, 
Sekreterare, Kassör, Vårdare av Farbrors grav, Klubbmästare, Finans/fondförvaltning samt 
övriga arbetsuppgifter som av tradition finns inom ramen för styrelsens ansvarsområde. 

: 
$ 12. Övrigt. 
$ 13 Mötets avslutande.  
 
 
 


