
Verksa軌he七Sber主上もelse.

S七yrelsen f6r Satlskape七　Gamla Hellaspojkar far h為med avgiva redo-

g6relse 6ver∴Sin verksanhe七under jubileu劃{治Te七1972.

S七yrelsen ut6kades vid &rsm6七e七i klubbloka|en den 8 febmari 1972

七ill a七七　bes七a av fem ledam6七er och har haf七　f6ljande sammans善玉もning;

Ordf6randeこ　Ame Ju七ner

s。kr。七。rar。 ;藍sB競豊
Ka碧sと厄:

頂an s邑rskild funk七ion: Ro|f W. Jonson och臨dvin R Ålander.

Dessu七Om har∴Palle Bj6rklund och Nils　工皿七hman del七agi七i s七yrelsear-

be七e七s急som adjungerade ledam6七er och man har avhalli七SeX PrO七okoll-

f6rda sam皿an七r書den.

Den fr書ms七a kon七ak七en med medlemmama har∴SOm Vanlig七ha11i七S genOm∴ 、

℃H:aren"　dubblerad med "壇ellassuppor七em’’ och u七given med sju nu皿mer

i sin 19:e ar5§.ng. Upplagan har vをx七七il1 600 exemplar och man har i

innehalle七u七6ver ka||elser och i劃ejudningar七ill sfrskilda begivenhe- i

七er f6rs6k七a七七i koncen七rerad fom a七erspegla vik七igare　七illdragel-

Ser inom s各v為|　GH SOm klubben i　6vrig七.

Sedan拒sm轟e七1972 har med工emamcL G印七a 6hlinタ　丸ar Lilje如is七,軸.u七

Str6mberg Q二ch環血s七瑚a]皿毒せidi七. S七yrelsen har p急GH:S Vagnar 5versan七

kondoleansblommor　七ill deraS ef七erlevande.

器S蔀慧0露盤書誌笥謀議議誓窪…‾器豊工。警謹言‾
i ba七resan och under f為rden u七delades u七mをrユニelser∴S包m七　6verlゑmnades en

ny klubbfana七i|l moder塩Iubben, e血o七七agen av handbollspelaren Dan Eriks-

SOn. Under hemresan disponerades far七yge七S ma七Sal f6r en fes七Iig Jubi-

|eums-middag och de|七agama a,nSa,g Sig undan七ags1むs七(?) haf七en七rev-

1ig resa.

郎七ny七七dipIom ha‘de iordningsstal|七S OCh u七delades f6r f6rs七a g為ngen

i samband med Jubileu粗S-fes七1ighe七er調a.

S七yrelsen har∴Sedan Overg抗七七ill a七七anv邑nda de七七a∴SOm hedersbevis-

ning i ft5rs七a hand i stalle七fbr　七elegram七ill medlemmama pa bem査r-

kelsedagar.

Salunda har fem七ioenう0-&ringar, 60-, 70-タ　7う- OCh 80一缶ingar uppvak一

七a七S under &re七med dip|om,七elegram eller pa anna七　s急も七.

De七nya dipIome七　SyneS ha slagi七v告I u七i de七七a∴Sammanhang och vad

S七yrelsen erfari七f義士もe七七uppska七七a七mo七七aga,nde bland jubilarema.

Avse七七　SOm e七七y七七erligare led i

初upp†誓n。a当雪ぎmedlemsma七ri玉el’

園園
韓等謹…七i S蒜nS慧窪霊hy’u七Skickades　七ill medlemmarna vid　七iden fむr Jubileums-reSan.

卒v的七rikeln framg缶bland ama七,へa七七Oscar l軸Is七rt5m ar v缶鎚er-
皿an med fyllda 86　缶.

Gymnas七iken一’sp為ns七a med GH一’har∴SOm Vanlig七bedrivi七S討薗SdagsIcvゑ11ar

i S七Orkyrkans sko|a.

邸r∴耽edlermarnas andliga upplyf七else har abonnemangsf6res鴇llningar

p言　S七ads七ea七em ordna七篭.

B|and Ovriga arrangemang質3r七janar en rundvandring i de七　gamla IJacka

a七七強をrmas. E七七　40-七al GH-are OCh hellener del七〇g under∴Sakkunnig

ledning av orien七eraren Åme :Jyha肌睨rl med anhal七i肘acka g缶d och

med gemensam七ef七er瓦ddagskaffe i Hellasg缶den som avslu七ning●



2.

S計Iskape七r為knade vid &rsskif七e七　う77 medlem轍ar.

雪上もhundra七亀l av dessa res七erar vid g.re七S∴Slu七med &rsavgif七en f6r

1972,七ilLhopa cirka l.100 kro虹or. Dをrav docユニ’om瓦rin馨hiilf七en vi|an-

de pa sまdana nya medlemmar, SOm i egenskap av svens転mとis七are kalla七S

七il|　s七細dig七med|emskap och som s王dan er|まぶger∴嬉edlensavgif七p邑hel七

frivillig basis.

S七yrelsen hyser emeller七id go七七hopp a七七geno皿e七七　SarSkil七upprop f&

in st6rre delen av de obe七alda avgif七erna och anser i denna f6rhopp-

ningタ　a七七Vgぼekonomiska st*1|ning ar七i|lfredss塙llaride,七ro七S de

dryga u七gif七spos七er, man P託gmnd av Jubi工eums-firande七haf七a七七be-

S七でida.

S七yrelsens∴redogt5relse avslutas med e七七もack七ill med|emmama f6r vi「

Sa七in七resse fさr sallskape七S Verksamhe七, SOm S七yrker oss i ft;rhopp-

ningen om meningsfylld verksamhe七under m&nga王滝religgande arbe七s窪.

S七ockholm den　26　februari 1973.
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