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GH:aren nr 1 ungefär i nådens år 2020   Redaktör är som vanligt alltid en eller annan  

 

NU E’RE DAX !  
 

Kallelse till GH:s Årsmöte Torsdag 2020-02-20 

kl. 18.00 ! i år på Hellasgården, annexet. 
  
Vi inleder 18.00, exaktementum! Kom gärna någon kvart tidigare. Vi kommer att hålla mötet i 

Hellasgårdens annex, som sagt. Priset blir 100 riksdaler. Subventionerat och klart. Pröjsas till 

GH:s pg 50 53 33-5.. Färdiga beräknas vi kunna vara, någon gång mellan 20.30 och 21.00. 

Krubbet kommer att vara en smarrig landgång med lite smått och gott, öl eller vatten, kaffe och 

kaka. I övrigt gäller GH:s urgamla princip (ca 98 år) att ”eventuella förgyllare medföres av 

respektive resande efter tycke och smak”.  

 

Som vanligt kommer vi även att ha 

Supporters årsmöteslotteri med 

penninglotter och ringlotterier med fin-fina 

priser (ta med stora plånboken, jämna pengar, 

två lotter 10 kr, fyra lotter 20 kr o.s.v.), ingen 

växel, men gärna dricks, utnämning av nya 

ständiga medlemmar m.m. Traditionella och 

vettiga, hoppas vi, priser. Vi kan redan nu 

avisera ett unikt pris. Östgötska limerickar 

illustrerad av Nils Kling, vår duktige  

mastersimmare och tidigare Hellasblads-

redaktör m.m.  

Föranmälan till mötet är viktig/ett 

måste, med tanke på krubbet. Sker bäst 

genom att ringa –före mötet och senast fredag 

den 14/2– till Kjell G, tel 0708-278 590, Janne 

Falk tel 0706-201 252 eller hellre, e-post 

kjellgus45@gmail.com, 

jan.falk@publicist.com. 
 

 

Efter själva årsmötet kommer GH:s sekreterare Janne Falk att berätta om intervjuer 

han gjort under åren med tonvikt på idrott och Hellas och visa Hellasbilder från sitt 

arkiv. 
 

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 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@publicist.com, eller classe@stroms.eu, om inte annat 

anges. 
 

GH-boulen torsdag 4 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 

Förhandsanmälan nödvändig och senast måndag 1 

juni! 

Vårträff för fri-idrottsveteranerna 19 mars 

(prel) , Läs mer på GH:s hemsida i början av 

mars. 

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 2 augusti. 

 

Det kommer också en höstträff för fri-

idrottsveteranerna i oktober. Läs mer på 

hemsidan. 

 

Andra evenemang (inte enbart GH) 
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HELLAS ALLIANSFÖRENINGS årsmöte är TORSDAGEN den 26 mars kl 19.00 

 

Mer om kommande evenemang informeras på GH:s hemsida 

OBS! att Hellasbladet är numera nättidning! 

http;//www.hellasbladet.se  
 

. GH:aren kommer numera med ett nummer per år på GH:s hemsida. Men, GH:s hemsida 

www.gamlahellener.se uppdateras numera även mindre eller mer kontinuerligt vilket ger en hög 

aktualitetsnivå. 

Vi ber dig att försäkra dig om att GH har din e-postadress genom ett mail till någon av oss 

i styrelsen. 
 

Vad skulle du själv vilja besöka eller göra? Hör gärna av dig till styrelsen med förslag 

 

 
 

MEDLEMSAVGIFTEN ! 

Är numer ett måste.  

Postgirot för medlemsavgiften, minst 150:-, 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. 2019 har vi kunnat dela ut drygt 70 000 kr från GH:s fonder och 

9 000 kr från Supporterfonden. 

 Glöm heller inte att Du själv kan vinna på din andel i Supporterfonden! Under året har vi 

varje månad dragning på ditt medlemsnummer. 

 

Inbetalningskort bifogas igen, även om de flesta har internetbank eller liknande! 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. Dessa är kortfattat: Stiftelsen Farbrors minne med inriktning på stipendier och projekt 

inom klubbarnas ungdomsverksamhet, Millie 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. Du kan åxå läsa om fonderna på GH:s hemsida, http://www.gamlahellener.se 

under GH:s_StiftelserFonder 
 

Samtliga Hellasblad är digitaliserade till datorn och eftervärlden 

GH håller fortfarande på med inskanning av material, fotografier m.m. från och om Hellas, 

dokumentering av svenska mästare, ständiga medlemmar, Hellener i olympiader m.m. för att 

spara materialet för framtiden och göra dem tillgängliga för en större publik. Dessutom finns 

samtliga GH:are m.m. från 1954 o framåt, friidrottsektionens medlemsblad, Grönsaken, inte 

alla nummer, men många, är också digitaliserade, Grönvallat (Skidor, tack till Janne Falk) har 

vi lagt i arkivet och likaså ett antal av Tennissektionens tidning (tack till Kurre Nyström), 

Utrymme finns. Alltid, för fler sektionstidningar. Orientering, Simning? 

 

Sällskapets styrelse återfinns på vår hemsida. http://www.gamlahellener.se 

http://www.gamlahellener.se/
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Vi informerar även om Valberedningen som är 

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

Thureson tel 08-97 20 07. 

 

 

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 Kristina Dahlqvist och ibland av någon vikarie. I år är de nästan    

70 pers. Glöm inte att gratulera våra kamrater när de fyller jämnt! 

Fyller När Vem Fyller När Vem 

80 05/01 Lars Holsteinsson 50 10/07 Conny Forsgren 

60 18/01 Ing-Marie Seger 50 19/07 Jan Timåker 

75 21/01 Sverker Tirén 95 28/07 Carl-Gustav Bergman 

60 02/02 Göran Hellström 75 02/08 Bo Ljungberg 

60 15/02 Maria Wasing 80 03/08 Bengt Lundin 

60 16/02 Mats Jarl 50 14/08 Cecilia Frode 

50 27/02 Åsa Lidwall 90 18/08 Bengt Olov Hansson 

50 28/02 Jonas Ringström 70 29/08 Hans-Erik Andersson 

75 01/03 Lars-Olof Höök 50 11/09 Carl-Olov Bohman 

75 01/03 Nils-Åke Alvarsson 80 12/09 Lennart Hjelm 

50 07/03 Carin Mondini 75 15/09 Björn Jögi 

90 10/03 Hjalmar Palo 50 15/09 Henrik Olsson 

60 18/03 Hans Hamberg 50 16/09 Peter Aasa 

75 23/03 Ulf Holmin 50 17/09 Annica Elfgren 

60 24/03 Bengt Kleijn 50 11/10 Massimo Mondini 

50 28/03 Merete Madshus 50 16/10 Thomas Brink 

75 31/03 Göran Hård af Segerstad 75 19/10 Bo Jutner 

75 05/04 Kjell Gustafsson 70 19/10 Ulf Bäckström 

60 05/04 Lars Folkebrant 75 25/10 Ingmar Zäll 

70 09/04 Mickael Bortz 75 28/10 Kersti Persson 

70 12/04 Bertil Samuelsson 50 09/11 Staffan Arvidsson 

80 19/04 Kjell Wagner 80 11/11 Anders Borgström 

50 22/04 Lena Aruhn 75 24/11 Rolf Lindberg 

60 23/04 Kicki Linder 70 24/11 Solveig Luckhurst 

50 29/04 Johan Wallenberg 50 30/11 Thomas Ekberg 

75 14/05 Birgitta Edman 50 05/12 Charlotte Johansson 

70 18/05 Christina Tillö 50 06/12 Per Widén 

60 18/05 Jan Hongell 80 07/12 Levi Lillkvist 

80 22/05 Lars Haglund 50 15/12 Andreas Leijonhufvud 

75 26/05 Birgitta Gustavsson-Tiren 50 15/12 Andreas Leijonhufvud 

80 10/06 Kurt Nyström 50 15/12 Love Olzon 

85 13/06 Lennart Eriksson 50 16/12 Jenny Kialt 

50 19/06 Maria Beckman 85 28/12 Pelle Karlsson 

75 26/06 Kennerth Persson 75 29/12 Björn Hibell 

80 28/06 Bertil Wistam    
 

   Fortsätter på nästa sida 

Evenemang 
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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. 

 

Supporters medlemsavgift 2020 

Med detta nummer av GH:aren följer en avi för inbetalning av medlemsavgiften.  Avgiften är 

som tidigare 300:- för medlemskapet och möjlighet finns, givetvis, att för ytterligare en eller 

flera extra andelar á 125:- styck öka vinstchanserna i de båda medlemslotterierna. 

I medlemsavgiften för supporter ingår även medlemsavgiften i GH. 

(Notera att flera av Supporters medlemmar redan under december 2019 har betalat 

medlemsavgiften för 2020  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 0705-132 020 eller på classe@stroms.eu.) 

 

Årsmötet 
 

Förslag till Dagordning (enligt stadgarna) vid Sällskapet Gamla Helleners 

årsmöte torsdagen den 20 februari år 2020 kl 18.00 å Hellasgårdens annex. 

(Medtages gärna/helst  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 (2019 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, Peter Fernström, Rune Lidsell, 

Jan Dahlin, Clas Ström och Lars-Gunnar Öberg).  

8. Val av a) Revisorer. (Lars-Erik Jerkeryd (aukt revisor) endast vad avser 

Stiftelsen för Farbrors minne, (Hans-Eric Barner) 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 Anders Thureson.  

Övrigt (ev uppgifter för 2020 inom parentes) 

10. Årsavgiften för 2020 fastställdes redan på årsmötet 2019 till 150:-. 

Fastställande betr avgift för ständigt medlemskap (1000:-) för GH, samt för 

Supporterfonden (300 kr). Extra andelar (125 kr/st). Samma avgifter föreslås för 

2021 

11. Godkännande av ständigt medlemskap i GH. Förslag: Hans Carlsson,Jan 

Dahlin, Ulf Holmin , Owe Norberg, Börje Pålsson, Jan Sjösten. Dessa har erhållit 

ständigt medlemskap i SoIK Hellas och kan därför även föreslås till ständiga i GH.  

12. Frågor väckta av styrelsen eller medlem.  

13. Mötets avslutande.  
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