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GH:aren nr 1 ungefär i nådens år 2021   Redaktör är som vanligt alltid en eller annan  

 

NU E’RE DAX !  
 

Kallelse till GH:s Årsmöte Torsdag 2021-02-25 

kl. 18.00 !. 

 
 

Bilden är från årsmötet i februari 2020:  Rolf Thureson, Wanja Wicksell, Lars-Gunnar Öberg, Clas Ström, Jan 

Dahiin, Lars Holm, Hans-Eric Barner och Kurt Nyström. 
  
Vi inleder 18.00, exaktementum! På grund av den rådande pandemin kommer vi att ha mötet 

digitalt. Som mötesprogramvara kommer vi att använda Skype. 

Anmälan görs till kjellgus45@gmail.com.  

Årsmöteshandlingarna skickas med e-post till dem som anmält sig till årsmötet. Känner du dig 

osäker om att använda Skype, hör av dig så har vi vissa möjligheter att testa, men några dagar i 

förväg, på torsdagen lär det inte hinnas med. Mer information får du när Du anmäler dig.  

Anmälan senast 18/2-2021 med e-post till kjellgus45@gmail.com, 

 

Med hänsyn till att mötet hålls digitalt kan vi 

inte ha lotterier på samma sätt som vi haft 

tidigare. SLOGAN för supporterfonden ska 

vi i alla fall ha, skicka in ditt/dina förslag 

senast 23/2 till jan.falk@publicist.com. De 

priser som vi haft tidigare är i år utbytta mot 

presentkort från samma leverantör. 

Givetvis ska vi åxå ha supporterfondens  

lotterier, dels bland betalda medlemsavgifter 

till supporterfonden, dels bland de supporter-

medlemmar som deltar digitalt på mötet. 

 

Vi kommer ju att vara uppkopplade via datorer 

och tanken är att vi med hjälp av datorernas 

kameror ska kunna visa dragningen i realtid.   
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Från årsmötet 2020. Clas Ström, Wanja Wicksell, Peter Fernström och Björn Holmgren 

 

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att skickas ut till dem som anmält sig till 

mötet. Förslag till dagordning (enligt stadgarna) finns längre ner i denna GH:are. 
 

Evenemang 
Pandemin strular till det för våra evenemang. Det råder fortfarande en viss ovisshet om 

vaccination och tidsplaner och vi kan inte göra annat än att ligga lågt. Skulle läget klarna till 

förbättring går vi ut med information, i första hand på GH:s hemsida, www.gamlahellener.se  
 

GH-golfen onsdag 11 augusti 
Får bli det enda av GH:s traditionella evenemang som 

vi försöker ha i år, så långt vi vet nu. Den går alltid på 

Viksbergs Golfklubbs trivsamma bana. Årets GH-golf 

äger preliminärt rum den 12 augusti, på 

eftermiddagen. Den går ju i Guds fria natur och vi kan 

hålla ett covidsäkert avstånd, mer eller mindre 

beroende på hur väl vi slår, till varandra. 

. 

Efteråt tar vi något ätbart i restaurangen och har en 

enkel prisutdelning. Förhandsanmälan senast 1 

augusti. 

Höstträff för fri-idrottsveteranerna i 

oktober är som allt annat beroende på pandemin. Blir 

den av går vi ut med information,  Läs mer på 

hemsidan. 

 

Andra evenemang (inte enbart GH) 
HELLAS ALLIANSFÖRENINGS årsmöte är TORSDAGEN den 25 mars kl 19.00. Mer 

info kommer på www.hellas.se 

 

Se även 
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 

 

http://www.gamlahellener.se/
http://www.gamlahellener.se/
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MEDLEMSAVGIFTEN ! 

Är numer ett måste och alltid välkommen.  

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 kan vi inte bifoga, men de flesta har internetbank eller liknande där går lika bra 

eller kanske bättre att betala! OBS! Att medlemsavgiften till GH måste vara betald för att Du ska 

ha yttrande- och rösträtt på årsmötet. 

 

Du får också gärna 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 dator 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. Bowling, Orientering, Simning? 

 

Vi vet också att det finns material på Stockholms stadsarkiv om Hellas, sektionstidningar, gamla 

matriklar och några nummer av Hellasbladets föregångare, Pegasen. Vi har en ambition att 

försöka komma in till Stadsarkivet och fotografera dessa för vårt arkiv. 

 

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

Vi informerar även om Valberedningen som är 

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

Thureson tel 070-531 36 77.. 

 

http://www.gamlahellener.se/
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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 

75 03/01 Jonas Berglund 50 08/07 Henrik Agaeus 

60 11/01 Anders Källhed 75 11/07 Curt Orbert 

85 16/01 Randy Fenimore 60 13/07 Claudio Pizzelli 

60 23/01 Inger Ekström 60 14/07 Jörgen Retsloff 

75 01/02 Jan Sjösten 75 16/07 Sören Johansson 

80 20/02 Klas Grape 50 23/07 Irma Håkansson Eiritz 

75 20/02 Helena Burebo    

60 26/02 Robert Nilsson 75 26/07 Kent Rosén 

70 01/03 Gunnar Bohgard 75 26/07 Arne Rosenlind 

70 03/03 Per Arvid Bergman 75 29/07 Jerker Axelsson 

50 03/03 Susanne Frykman 90 04/08 Karin Liljeberg 

50 06/03 Henrik Wistam 60 09/08 Jerõme Hallard 

50 06/03 Carolina Benedictsson 70 18/08 Christina Sjölander 

85 08/03 Börje Karlsson 50 22/08 Peter Oldin 

95 23/03 Eva-Britt Widahl 60 02/09 Jan Åkerberg 

90 30/03 Solweig Hansson 60 10/09 Ulf Nyström 

80 01/04 Sven Olof Björnholm 75 30/09 Sören Qvick 

80 07/04 Björn Danell 50 09/10 Lars Hilding 

60 15/04 Jan Olsson 70 14/10 Ann Storkitt 

80 17/04 Jan Hernelius 50 14/10 Mattias Wellström 

60 18/04 Anders Winald 80 19/10 Olle Bohman 

75 28/04 Tord Hettman 75 22/10 Dan Ekberg 

85 10/05 Bo Winald 60 24/10 Liselotte Kärre 

80 12/05 Bengt-Göran Fernström 70 27/10 Håkan Björk 

75 18/05 Lena Jacobsson 50 30/10 Jenny Eriksson 

80 20/05 Karl Sidenbladh 50 01/11 Jesper Urheim 

70 28/05 Jonas Silberstein 90 02/11 Lars Ottosson 

75 02/06 Peter Enander 50 09/11 Nicklas Wallin 

50 02/06 Peter Hjalting 80 15/11 Amer al Samarai 

60 05/06 Johan Sjösten 50 18/11 Monica söderlund 

85 07/06 Pär Jensing 50 20/11 Mörtsi Lindgren 

60 16/06 Per Nilsson 70 29/11 Alexander Taube 

75 20/06 Birgitta Wijkman 60 29/11 Agneta Wadenholm 

50 22/06 Ylva Sperling 95 07/12 Brittis Malm 

50 28/06 André Haqvinson 75 20/12 Mats Ekholm 

80 02/07 Rolf Österholm 75 24/12 Yvonne Marténg 

70 05/07 Runald Beckman 50 25/12 Mattias Liefvendahl 

75 06/07 Jan Arveryd 50 28/12 Peter Berglund 
 



5 

 

Börjar här! 

Evenemang 

Supporters medlemmar är naturligtvis välkomna att medverka vid Aktiviteter och evenemang 

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 2021 

Medlemsavgiften 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 2020 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 25 februari år 2021 kl 18.00 (hålls digitalt via Skype) 

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, 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 2021 fastställdes redan på årsmötet 2020 till 150:-. Samma 

avgift föreslås för 2022. Fastställande beträffande avgift för ständigt medlemskap 

(1000:-) för GH, samt för Supporterfonden (300 kr). Extra andelar, flera är tillåtet, 

(125 kr/st). Samma avgifter föreslås för 2021. 

11. Godkännande av ständigt medlemskap i GH. Förslag: Margareta Rainer och 

Hans-Eric Barner. Dessa trogna GH-medlemmar har fyllt 70 år och kan därför 

föreslås till ständiga i GH.  

12. Frågor väckta av styrelsen eller medlem.  

13. Mötets avslutande.  

mailto:classe@stroms.eu

