
http://www.hellas.se/gh/ghhemsida 

GH:aren nr 1 ungefär i nådens år 2015   Redaktör är som vanligt alltid en eller annan  

 

Hvad är närmast på gång ? Hjo  
 

Kallelse till GH:s Årsmöte Torsdag 2015-02-26 

kl. 18.00 ! på Hellasgården ! 
  
Vi inleder 18.00, exaktementum!. För förtäring m.m. får Du betala 150 kr, kontant och 

subventionerat på plats. Färdiga beräknas vi kunna vara, någon gång mellan 20.00 och 20.30. 

Krubbet kommer att vara Storstugans fiskgryta eller någon god kötträtt. Tala om vilken rätt du 

vill ha när du anmäler dig. De som inte anger något val kommer att serveras fiskgryta (den är åxå 

rackarns god).  
 

Som vanligt kommer vi även att ha 

Supporters årsmöteslotteri och ringlotterier 

med fina priser (ta med stora plånboken, 

jämna pengar, två lotter 10 kr, fyra lotter 20 kr 

o.s.v.), utnämning av nya ständiga medlemmar 

m.m. Eventuellt kanske ytterligare någon 

tävling med priser. 

Föranmälan är viktig/är ett måste, med 

tanke på krubbet. Sker bäst genom att ringa 

–före mötet och senast torsdag den 19/2– till 

Kjell G, tel 0708-278 590, Janne Falk tel 

0706-201 252, Classe 0705-132 020 eller 

naturligtvis, epost kjellgus45@gmail.com, 

jan.falk@dn.se, eller classe@stroms.eu. 
 

 

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer som vanligt att utdelas vid årsmötet. 

Förslag till dagordning (enligt stadgarna) finns å denna GH:ares sista sida. 
 

Evenemang 
Anmälan (förhands) till samtliga GH:s evenemang nedan görs lämpligen och oftast till till Kjell 

G, tel 0708-278 590, Janne Falk tel 0706-201 252, Classe Ström 0705-132 020 eller naturligtvis, 

epost kjellgus45@gmail.com, jan.falk@dn.se, eller classe@stroms.eu 
 

Museum ochTeater 
Vi har tidigare om åren haft förmånen att få gå gratis 

på Stadsteaterns genrep. Tyvärr ändrades systemet för 

något år sedan så att man fick betala även på gen- 

repen. Dessutom verkar det ha dykt upp externa 

”intressenter” som ser chansen att tjäna en hacka eller 

två på att sälja gratisbiljetter. Vi kommer undersöka 

om man ändrat tillbaka efter valet och även hur det 

fungerar på Dramaten. Hittar vi något intressant 

skickar vi epost till de som gått tidigare och/eller är 

intresserade. Hör av dig till någon i styrelsen. 

Dramaten har även guidade turer bakom kulisserna, 

företrädesvis lördagar kl 17.00 , Känns som en dålig 

tidpunkt. Troligen är tanken att man efteråt ska se 

någon av föreställningarna. 

Museer är också intressanta. Vi kommer att se vad 

som finns och vilka som har intressanta utställningar. 

Vi återkommer på hemsidan och via e-post. 

Det har visat sig att senvinter och vår är våra med- 

lemmar strängt upptagna så de här evenemangen 

kommer till sensommaren eller hösten. 

Hör gärna av er med önskemål om vad du skulle 

vilja se! 

GH-boulen torsdag 11 juni kl 17.30 
Är en lång tradition i Gamla Hellener, tidigare hölls 

den som GH-varpan, men har sedan många år övergått 

till Boule. Den hålls alltid på en torsdag i närheten av 

Bo-dagen, och efter avslutad tävling njuter man av 

traditionell torsdagsmat med tillbehör och någon enkel 

prisutdelning till de tävlande. Inkastning från kl 17.30. 

Ryktet låter säga att Boulebanan ska rustas upp av 

Garantföreningen, men det är oklart om det hinns med 

till årets Boule. Förhandsanmälan nödvändig och 

senast måndag 8 juni! 

 

GH-golfen onsdag 12 augusti 
Är ytterligare ett av GH:s traditionella evenemang. 

Den går alltid på Viksbergs Golfklubbs trivsamma 

bana. Årets GH-golf äger preliminärt rum den 12 

augusti, på eftermiddagen. Efteråt tar vi något ätbart i 

restaurangen och har en enkel prisutdelning. 

Förhandsanmälan senast onsdag 5 augusti. 
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Riksarkivet. 
GH ser som en av sina uppgifter att värna om Hellas historia. Något som också kommer mer och mer att man söker i 

sin egen historia. Vi planerar ett besök på de delar av riksarkivet som finns i Marieberg. I planerna ingår också 

någon form av guidning/information med vinkling mot släktforskning. Preliminärt siktar vi mot mitten av oktober. 

Mer information och pris kommer i Hellasbladet och på Hemsidan. Antalet platser är begränsat, anmäl gärna Ditt 

intresse före sommaren. 
 

Mer om kommande evenemang informeras i Hellasbladet och på GH:s hemsida 

 
 

MEDLEMSAVGIFTEN ! 

Är numer ett måste. Är Du enbart med i GH behövs den bl.a. för att få Hellasbladet. 

Postgirot för medlemsavgiften, minst 100:-, är som alltid 50 53 33-5.  

Du kan också lämna ditt bidrag till supporterverksamheten som tidigare, 300:- (medlemskap i 

GH ingår), extra andelar kostar 125:- styck. Och/eller till GH:s övriga fonder, valfritt 

belopp. 2013 har vi kunnat dela ut drygt 75 000 kr från GH:s fonder och 

30 000 kr från Supporterfonden. 
 

Inbetalningskort bifogas ! OBS! Att medlemsavgiften till GH måste vara betald för att Du ska ha 

yttrande- och rösträtt på årsmötet. 
 

På inbetalningskortet finns möjlighet att ge ett (alltid välkommet) bidrag till någon av GH:s 

fonder. Dess är kortfattat: Stiftelsen Farbrors minne med inriktning på stipendier och projekt 

inom klubbarnas ungdomsverksamhet, Mille och Carl Palmérs fond för ungdomar och juniorer, 

Gunnel och Arne Jutners fond för veteranidrott och inte minst Supporterfonden med inriktning 

på elit, se nedan. Tidigare fanns även lokalfonden men dess medel har i samråd med instiftaren 

överförts till Farbrors minne. Du kan åxå läsa om fonderna på GH:s hemsida, 

http://www.hellas.se/gh/ghs_stiftelser.htm 
 

Supporterbulletinen 
 

Evenemang 

Supporters medlemmar är naturligtvis välkomna att medverka vid  Aktiviteter och evenemang 

enligt ovan som går av stapeln i Gamla Helleners regi. Läs mer om aktiviteterna i detta och 

kommande nummer av GH:aren vilka självfallet kommer att tillsändas alla 

Supportermedlemmar. 
 

Medlemsavgift 2015 

Med detta nummer av GH:aren finns inbetalningsavi för medlemsavgifter för 2015 bifogat. För 

tidigare och nya bidragsgivare till Supporterfonden används denna avi fortsättningsvis för 

inbetalning av medlemsavgiften. Avgiften är som tidigare 300:- för medlemskapet och möjlighet 

att för ytterligare en eller flera extra andelar á 125:- styck öka vinstchanserna i de båda 

medlemslotterierna. 

I medlemsavgiften ingår medlemsavgiften i GH. 

(Notera att flera av Supporters medlemmar redan under december 2014 har betalat 

medlemsavgiften för 2015 så, Du som har betalat ska inte betala en gång till (om du inte vill ha 

en extra andel à 125 riksdaler). Är Du osäker om Du har betalat eller ej så kontaktar Du Classe 

på 0705-132 20 eller på classe@stroms.eu.) 
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Dem ska vi fira: Våra jubilarer år 2015 
GH har varje år glädjen att kunna gratulera, för Hellas och GH:s räkning, de av våra 

medlemmar som fyller jämt (och i några fall även ojämnt). Detta verkställs av vår duktiga 

uppvaktningssekreterare Barbro Thörnelöf och ibland av någon vikarie. I år är de hela 66 

stycken 

 
Fyller När Heter  Fyller När Heter 

85 02/01 Inga Retsloff  85 15/07 George Tsappos 

75 05/01 Lars Holsteinsson  90 28/07 Carl-Gustav Bergman 

70 21/01 Sverker Tirén  70 02/08 Bo Ljungberg 

50 17/02 Kirsten Åkerman  50 03/08 Katarina Swahn 

50 20/02 Sven Axelsson  75 03/08 Bengt Lundin 

60 28/02 Peter Fernström  50 11/08 Eva Dunér 

70 01/03 Lars-Olof Höök  85 18/08 Bengt Olov Hansson 

70 01/03 Nils-Åke Alvarsson  60 27/08 Helena Sjödin 

60 07/03 Rolf Westerling  60 31/08 Johnny Wijk 

85 10/03 Hjalmar Palo  70 03/09 Erling Matz 

60 15/03 Henrik Hedqvist  60 06/09 Mats Lindquist 

70 23/03 Ulf Holmin  75 12/09 Lennart Hjelm 

95 27/03 Margot Sulling  70 15/09 Björn Jögi 

70 31/03 Göran Hård af Segerstad  50 16/09 Daniel Karlström 

70 05/04 Kjell Gustafsson  60 30/09 Johan Hornhammar 

85 14/04 Marianne Annergård  50 06/10 Mikael Sparrvardt 

60 16/04 Richard Engelbrecht  60 18/10 Annika Blomqvist 

60 16/04 Peter Elmlund  70 19/10 Bo Jutner 

50 18/04 David Shutrick  50 22/10 Annika Thörn-Legzdins 

75 19/04 Kjell Wagner  70 25/10 Ingmar Zäll 

95 08/05 Holger Hanner  50 26/10 Anette Lindberg 

50 21/05 Anders Thureson  70 28/10 Kersti Persson 

75 22/05 Lars Haglund  75 11/11 Anders Borgström 

70 26/05 Birgitta Gustavsson-Tiren  60 16/11 Lotten Sjölander 

95 30/05 Bertil Almqvist  50 17/11 Björn Suurwee 

75 10/06 Kurt Nyström  90 24/11 Gustaf Andersson 

50 11/06 Bo Berggren  60 29/11 Tommy Wendt 

80 13/06 Lennart Eriksson  60 03/12 Annelie Hallin 

70 26/06 Kennerth Persson  60 07/12 Susan Fritz 

75 28/06 Bertil Wistam  75 07/12 Levi Lillkvist 

50 10/07 Matts Spångberg  80 28/12 Pelle Karlsson 

50 11/07 Karolina Strömberg     

 

Gamla Hellasblad till datorn 

GH har ett projekt för att digitalisera Gamla Hellasblad från 1916 och framåt för att spara dem 

för framtiden och göra dem tillgängliga för en större publik. De ”Nostalgisidor” som finns i 

nuvarande Hellasblad kommer från detta projekt. Som en spinoff-effekt från detta dokumenteras 

också de medlemmar som blivit ständiga medlemmar i Hellas med födelseår och (eventuellt) 

dödsdatum. Ambitionen är också att för var och en ha en kort presentation. Materialet kommer 

att återfinnas på en nyutgåva av den dvd-skiva som togs fram till GH:s 90-års jubileum. 
 

Ständiga ledamöter 1908-1933 redovisade vid 25.årsjubileet 1933 i Hellasbladet nr 10/1933 
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Utdraget på föregående sida visar de första 25-årens ständiga ledamöter som erhållit utmärkelsen 

för (en eller flera) idrottsliga prestationer i Hellas namn. Det finns också en motsvarande lista 

över dem som blivit ständiga ledamöter för förtjänstfullt arbete som kommer att redovisas 

senare. Sedan Hellas bildande har närmare 450 medlemmar erhållit ständigt ledamotskap. 
 

Nedan hittar vi de första ”25-åringarna”, vid 25-årsjubileet 1933. 
 

 
 

 

  
 

 

Sällskapets styrelse återfinns på vår hemsida. http://www.hellas.se/gh/styrelsen.htm  

Vi informerar även om valberedningen som är 

Björn Holmgren (sammankallande) tel 773 14 22, Kurt Nyström tel 640 43 13 och Bengt Göran 

Fernström tel 08-97 20 07. 
 

Årsmötet 
 

Förslag till Dagordning (enligt stadgarna) vid Sällskapet Gamla Helleners årsmöte 

torsdagen den 26 februari år 2015 kl 18.00 å Hellasgården. (Medtages gärna till årsmötet). 

0. Mötets öppnande av styrelsens ordförande.  

1. Fråga om mötet 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 berättelse.  

5. Revisorernas berättelse.  

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattat.  

Val (2014 års funktionärer inom parentes) 

7. Val av a) Ordförande (Kjell Gustafsson) och b) Övriga ledamöter, minst fyra (4), för en tid av 

ett år (Kristina Dahlquist, Jan Falk, Rune Lidsell, Cecilia Sjölander ,Barbro Thörnelöf , Jan 

Dahlin, Kjell Löfberg och Clas Ström).  

8. Val av a) Två (2) revisorer. (Björn Sténson (aukt revisor) endast vad avser Stiftelsen för 

Farbrors minne, Hans-Erik Barner, Guy Olmin, och b) en (1) revisorssuppleant (Lennart Hjelm), 

för en tid av ett år.  

9. Val av valberedning. Tre personer, varav en sammankallande (Björn Holmgren 

(sammankallande), Kurt Nyström och Bengt Göran Fernström.  

Övrigt (ev uppgifter för 2014 inom parentes) 

10. Fastställande av årsavgift (100:-) och avgift för ständigt medlemskap (1000:-) för GH, 

      samt för Supporterfonden (300 kr). Extra andelar (125 kr/st)  

11. Godkännande av ständigt medlemskap. Britt Marie Jutner, Ann-Louise Wistam 

12. Frågor väckta av styrelsen eller medlem.  

13. Mötets avslutande.  

http://www.hellas.se/gh/styrelsen.htm

