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Styrelsen f6r Sallskapet GAMLA HELLENER avger h為rmed berattelse　6ver

Verksamheten under 1993.

冒i11satta av arsm6tet den 18 februari 1993 har ll medlemmar ingatt i

Styrelsen, SOm efter konstituering, haft f61jande sammanst宕ttning.

Ordf6rande :

Sekreterare:

Vice sekreterare

Kassaf6rvaltare:

Vice kassむで:

Klubbm籍Stare :

Ledam6ter :

Arne Jutner

Lars　Åkerlind

Brittis Malm (protokoll)

Henrik Landin

Åke Olvall (v各rdare av Farbrors grav)

Claes Draggart

Kje11 Gustafsson, Bengt OIov Hansson, Jan Hernelius,

Bo Jutner och Sune Sv釜rd

Styrelsen har haft fem (5) protokollf6rda sammantr着den.

Styrelsen har aven f各tt inblick i moderklubbens verksamhet genom att ha

haft ett flertal styrelseposter i 6verstyrel誓n och i sektionsstyrelser.

Brittis∴Malm har fungerat∴som sekreterare i OS och Kje11 Gustafsson har

Varit ledamot i samma styrelse men aven i friidrottsledningen. Arne och

Bo Jutner har haft olika uppdrag i simstyrelsen, Arne som ledare och pa-

drivare f5r∴Mastersimningen och Bo som ledare f6r sektionen. B急da har

Suttit med i Os och Bo har varit ledamot i Garantft)reningen d為r Bengt

OIov Hansson fugerat som sekreterare. Samma funktion har Sune Svきrd inne-

haft i Supporterklubben.

J釜rk Boren, Brittis Malm, Rune Oberg, Åke Olvall och Lars Åkerlind har

tj釜nstgjort pa k工ubblokalen m各ndagar-tOrSdagar mellan k1 1100-1300. No-

teras kan att klubblokalen fr o m oktober manad flyttades ut　亡i11 Hellas-

garden med samma passningsrutiner.

S轡llskapet GAMLA HELLENER har　377　medlemmar varav　67　kvinnliga och al-

dersman ar Henning Loggert, SOm fyller　96　ar p急v急rkanten. Han var med

i det f6rsta Vasaloppet i mars 1922　och hade klubbrekordet p各lO OOO m

bl a.

Sedan f6rra arsm6tet har noterats∴sex (6) d6dsfall. De bor亡gangna ar:

Arne Bjuggren　　　　83　ar Folke Gustavsson　　　　　80　各r

H急kan Blumentha1　　89　ar Ingvar Holmgren　　　　　66　ar

Nils Dahlstr6m　　　　86　ar Rolf W. Jonson　　　　　　　　84　ar

Styrelsen har s為nt kondoleansbuketter till de efterlevandes fruar.
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Sex GH-are har kallats∴till St為ndiga medlermar p各　grund av att de

uppn各tt en alder av　70　ar under 1992:

Sten Erik Fernroth Evert Persson

Kurt Lindqvist Kurt Svensson

Roland Lundblad Gunnar　冒emedal

Redakt6ren och ansvarige utgivaren (herr ordf6randen sjalv) har ut-

ko皿皿it med tre (3) nr∴aV ’一GH:aren二真　申p〇二t鑑-譲二1±真二ここ=”

’’sp釜nsta med GH一’, gymaStikverksamheten, amnar fylla　30 ar med skal

OCh Har den aran, SOm Sig bi5r. Grattis till Palle och　6vriga, SOm

hまller i　一●t各tarna一,:

F6r att vi sku11e veta var vi stod och f6r att fa ett v為rdigt mot-

St各nd hade vi inbjudit Gotlands Gille f6r deltagande i GH Varpa-

masterskap. Hur det gick? Jo, 4-dubbelt f6r gutarna. Roland Runfast

blev i alla fall KlubbmきStare. Artmiddag med atf61jande varm dryck

OCh prisutdelning avslutade kv登11en.

Vi har ocksa hunnit med et亡∴slag f6r kulturen i och med att vi be-

S6kte Stadsteatern p各v各rkanten och spisade musikalen ”City of Angels”

i 6versattning av framlidne GH-medlermen Lars 6stergrens∴SOn Klas.

Mastersimmarna, VaraV de flesta ar med i GH, h

S6dert為lje,冒allin, Sindelflingen (Tyskland) o

1釜ngst. P各　a工la t釜vlingsbanor har finfina resu

tationer uppn合亡ts.

r varit ig各ng i b工　a

h med Sydafrika som

tat och superba pres-

Sa11skapet Gamla Helleners ekonomi och fonderna vi har att f6rvalta

framg各r av nye kass6rens, Henrik Landin, ekonomiska ber登ttelse.

亡else.

Stockholm den 16　februari 1994
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