
V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E   F Ö R  Å R  2000 
 
 
Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed berättelse över verksamheten under 
2000. 
 
Styrelsen som tillsattes av årsmötet 2000-02-15 har haft följande sammansättning. 
 
Ordförande:        Kjell Gustafsson 
Sekreterare:        Jan Falk  (protokoll) 
Uppvaktningssekreterare:  Vakant 
Kassaförvaltare:             Gerd Hallberg 
Vårdare av Farbrors grav:  Åke Olvall    
Klubbmästare:             Claes Draggart 
                                              Eva Törngren 
Mentor:                             Arne Jutner (tom juni 2000) 
Ledamöter:               Sune Svärd 
                                              Bertil Werner 
                          
Allmänt:  
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
Sällskapets styrelse har även haft inblick i moderklubbens verksamhet genom att GH-ledamöter 
har deltagit i överstyrelsens möten och i några andra styrelser. Arne Jutner har haft olika uppdrag 
i simsektionens styrelse, framför allt som pådrivare för Masterssimningen och Sune Svärd har 
varit  ledamot i Supporterklubben. Jan Falk, håller sig informerad om orientering där han är 
medlem.  
 
Ekonomi 
Sällskapet Gamla Helleners ekonomi och förvaltningen av fonderna framgår av kassörens, Gerd 
Hallberg, ekonomiska berättelse. Noterbart är att en hel del av styrelsens arbete under året ägnats 
åt juridiska frågor och bankkontakter med anledning av det stora arv som GH och fonden 
Farbrors Minne erhöll 1999 efter hellenen Ivan Hallgren. Bland annat har ovannämnda fond 
ombildats till stiftelse.   
 
Medlemmar 
Sällskapet Gamla Hellener har 342 ordinarie medlemmar varav 75 är kvinnor. Därutöver kommer 
även de hellener som är över 25 år –  som enligt en stadgeändring 1998 automatiskt ska ingå i 
GH. Dessa är 421 till antalet, varav 106 är kvinnor. 
 
Vår ålderman är Herman Bortz som är född 1903-03-26. Herman är orienterare i grunden och har 
varit verksam både som aktiv och som ledare, bl.a. som erkänt duktig banläggare. Han är också 
en värdig representant för ett fint, men numera inte så vanligt hantverk med konstnärliga 
förtecken, han är ciselör. 
 
Under verksamhetsåret har 4 medlemmar i sällskapet för alltid  lämnat vår krets. 
De bortgångna är: Siv Marténg, Lars Ryberg, Per Fjaestad, Ingrid Holmqvist. 
 



På samma sätt som under tidigare år har GH kondolerat, både för egen och för hela Hellas 
räkning. 
 
Uppvaktningar  
Sällskapet har under verksamhetsåret uppvaktat totalt 56 jubilerande Hellener, såväl inom som 
utom sällskapet. Av dessa fyllde fyra 50 år, elva fyllde 60, tio 70, fem 75 och tolv fyllde 80 år. 
Vidare gratulerades fyra 85-åringar och sex 90-åringar. 
 
Ständiga medlemmar 
Vid föregående årsmöte kallades till ständiga medlemmar med anledning av att de uppnått en 
ålder av 70 år under 1999; Per Hudberg, Karl-Otto Modin och Ruth Söderberg. 
 
GH-gymnastiken 
”Spänsta med GH” är inne på sitt 37:e verksamhetsår. Varje torsdagskväll pågår gymnastiken i 
Storkyrkobadet i Gamla stan. Styrelsen bugar för Paul Milestad och de övriga som håller i 
tåtarna. 
 
Evenemang 
Under verksamhetsåret har genomförts ett antal arrangemang.  
 
Vildmarkssoppa med vidhängande historisk rundvandring i Nacka har blivit en tradition under 
våren. Som vanligt stod Claes Draggart och Eva Törngren för arrangemanget, som ägde rum den 
18 maj. 
 
I början av juni, närmare bestämt den 8:e, arrangerades traditionsenligt GH-varpan ute vid 
Hellasgården. Denna gång kretsade dock det mesta kring boule.   Tävlingarna avslutades som 
vanligt med middag i klubbrummet vid motionslokalen. 
 
Årets kräftskiva gick av stapeln den 24 augusti vid Hellasgården med ett 20-tal glada deltagare. 
Eva Törngren och Classe Draggart stod som brukligt för den trevliga dukningen och den 
lukulliska spisen på ett föredömligt sätt. 
 
Den 6 september arrangerades ett guidat och mycket uppskattat besök i Edvard Anderssons 
växthus i Frescati med avslutande fika. Ett 15-tal deltog. 
 
Höstens planerade teaterhändelse, Sotarpojken, fick inställas. Det var dock inte GH:s fel, utan 
regissörens. 
 
En resa till Åland den 6 december fick avsluta GH:s evenemang under året. 
19 glada GH:are var med på den trevliga resan.   
 
Klefbecksjetongen 
Inga jetonger har delats ut under året. 
 
Stipendier 
Under verksamhetsåret har stipendier från de av Gamla Hellener förvaltade fonderna utdelats 
enligt följande: 



Ur Farbrors minne till orienteraren Vidas Armalis,  Andree Årman,friidrott, Mikael Sparrvardt, 
simning, Magnus Brandberg, bowling, Per Gravenius, handboll och Johan Thorselius, tennis. 
Ur Palmérska fonden till Jens Molin, orientering, Marit Nordfors, tennis,  och Tim Underwood, 
friidrott. 
Ur Jutners fond till Marianne Grane, Margit Ohlsson och Harriet Bure, simning,  Peter 
Fernström, friidrott, Roland Runfast, bowling, Leif Gravenius, handboll och Johnny Lundin,  
orientering. Vidare till tennissektionens tre veteranlag i H 35, H 45 och H 55. 
 
Övriga aktiviteter: 
Driven med Bingolottförsäljning fortsatte under året under Arne Jutners överinseende och var en 
stor inkomstkälla för GH. 
 
Klefbecks grav: 
Åke Olvall har fortsatt sitt förtjänstfulla arbete att vårda den grav på Sandsborgs kyrkogård där 
Hellas grundare, pastor Ernst Klefbeck vilar. I skötseln ingår bland annat gravsmyckning vår och 
höst. GH:s åtagande har pågått i drygt tio år. 
 
Övrigt  
Redaktören och ansvarige utgivaren (ett samarbete mellan ordföranden och styrelsens mentor) 
har utkommit med två nr av ”GH-aren” och dessutom har Hellasbladets nr 1-4 utnyttjats för att 
informera om GH:s verksamheter. 
 
År 2000 går också till historien som det år då GH gjorde sitt inträde på nätet. GH återfinns 
numera med historik, beskrivning av verksamhet och fonder på Sim- och IK Hellas hemsida. 
Adressen är www.hellas.a.se/gh/ghhemsida.htm 
 
Masterssimmarna, varav de flesta är med i GH, har under året haft fortsatta framgångar, såväl 
inom Sveriges gränser som utom. Även orienterarna och tennis har haft full verksamhet uppåt i 
åldrarna. I tennis kan noteras en svensk mästare i klassen 35+ (Fredrik Carlsson). Även många av 
bowlarna får inräknas i verksamheten för seniormedlemmar. Man får inte heller glömma 
handbollssektionens Trimlag som försvarar Hellas färger med den äran. 
 
 
 
 
Stockholm den 13  februari 2001 
 
 
 
 
Kjell Gustafsson       Jan Falk            Gerd Hallberg 
 
 
 
Claes Draggart   Arne Jutner         Bertil Werner             
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