1. SIM OCH IDROTTSKLUBBEN HELLAS
Sällskapet Gamla Hellener

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1995

Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed berättelse över verksamheten
under 1995.
Styrelsen som tillsattes av årsmötet 1995-02-14 har haft följande sammansättning.
Ordförande:
Arne Jutner
Sekreterare:
Kjell Gustafsson
(protokoll)
Uppvaktningssekreterare: Lars Åkerlind
Kassaförvaltare:
Henrik Landin
Vice kassör:
Åke Olvall
(vårdare av Farbrors grav)
Klubbmästare:
Claes Draggart
Ledamöter:
Bengt-Olov Hansson
Bo Jutner
Sune Svärd
Eva Törngren (adjungerad)

Allmänt:
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Sällskapets styrelse har även haft inblick i moderklubbens verksamhet genom att ledamöterna
har haft ett antal styrelseposter både i överstyrelsen och i sektionsstyrelserna. I överstyrelsen
har Arne Jutner, Bo Jutner och Kjell Gustafsson ingått. Kjell har även ingått i friidrottssektionens styrelse och Arne och Bo har haft olika uppdrag i simsektionens styrelse,
Arne som pådrivare för Mastersimningen och Bosse som ordförande för sektionen. B-O är
sekreterare i Hellasgårdens Garantförening där även Bosse ingått som ledamot. Sune Svärd är
sekreterare i Supporterklubben.
Ekonomi
Sällskapet Gamla Helleners ekonomi och förvaltningen av fonderna framgår av kassörens,
Henrik Landin, ekonomiska berättelse.
Medlemmar
Sällskapet Gamla Hellener har 368 medlemmar varav 62 kvinnliga. Detta innebär att GH är
den näst största sektionen i Hellas, bara simsektionen har fler medlemmar. Åldersman 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 11 medlemmar i sällskapet för alltid lämnat vår krets.
De bortgångna är:
Birgit Dillén (95-11-05), Kurt Forsberg (95-01-10), Martin Hamrin (95-08-30), Gösta Håkansson (95-03-07), Henning Loggert (95-08-25), Malcolm Murray(95-04-21), Irma Olvall
(95-12-14), Olle Ramler (95-05-06), Franz Strauch (95-09-18), Alvar Swensson (95-12-23),
Sten Thernon( 95-01-03) och Carl Östergren (95-10-18).
På samma sätt som under tidigare år har GH kondolerat, både för egen och för hela Hellas
räkning.
Uppvaktningar
Sällskapet har under verksamhetsåret uppvaktat 66 jubilerande Hellener, såväl inom som utom sällskapet. Av dessa voro 50-åringar 18 st, 60-åringar 7 st, 70-åringar 6 st, 75-åringar 15
st, 80-åringar 8 st, 85-åringar 9 st och 90-åringar 3 st.
Ständiga medlemmar
Vid föregående årsmöte kallades till ständiga medlemmar med anledning av att de uppnått en
ålder av 70 år under 1993; Eddie Forsberg, Henrik Holm, Gunnel Jutner, Torsten Olsson, Irma
Olvall, Lars-Erik Netterberg och Maj-Britt Svensson. Åsa Davidsson, Maria Fernström, Elisabeth Hjertman, Lena Lindqvist, Robert Nilsson, Annika Sjölén, Mikael Sparrvardt och Annika
Thörn kallades till ständiga i anledning av att de erövrat svenska mästerskap och fyllt 25 år.
Klefbecksjetongen
Olle Edman, Peter Fernström och Harald Tirén har tilldelats Klefbecksjetongen.
GH-gymnastiken
”Spänsta med GH”, gymnastikverksamheten är inne på sitt 32:a verksamhetsår. Styrelsen bugar för Paul Milestad och de övriga som håller i tåtarna.
Evenemang
Under verksamhetsåret har genomförts ett antal arrangemang. I början av juni arrangerades
traditionellt GH-varpan ute vid Hellasgården. Den traditionella kräftskivan som återarrangerades 1993 löpte av stapeln i augusti 1995. Vi kunde glädjas åt ytterligare några, för kräftskivan,
nya ansikten. Vi erinrar oss också en trevlig samvaro, som vanligt strålande sensommarväder
och en hög standard på de lukulliska anrättningarna.
Vad avser den mer själsliga delen av kulturen ska nämnas att det har anordnats ett besök på
Cosmorama, Naturhistoriska Riksmuseet, där filmen om Serengeti besågs. Vi har också haft
deltagare på en av Nacka Hembygdsförening arrangerad utflykt till Birka.
Stipendier
Under verksamhetsåret har stipendier från de av Gamla Hellener förvaltade fonderna utdelats
enligt följande:
Ur Farbrors minne till Hans Kimsjö, Leif Gravenius, Lars-Göran Åkerlind, Jan Gunnarsson,
Fri-idrottssektionen (för ungdomssatsning).
Ur Palmérska fonden till Mikaela Löfgren och Hannes Tirén (orientering), Niklas Källberg,
Izvor Radovic (Simning), Rikard Gerdt (tennis), Fri-idrottssektionen (för ungdomssatsning)

Övriga aktiviteter:
Under hösten startades en drive med försäljning av Bingolotter där intäkterna skulle fonderas
för GH:s 75-årsjubileum. Den har slagit mycket väl ut, ca 60 lotter per vecka har distribuerats,
och det inbringade under hösten ca 11000 kr.

Klubblokalen:
Järk Borén, Lars Åkerlind, Arne Jutner, och Rune Öberg har tjänstgjort på klubblokalen vissa
måndagar - torsdagar mellan kl 11.00 - 13.00 .
Övrigt
Redaktören och ansvarige utgivaren (herr ordföranden själv) har utkommit med två nr av
”GH-aren” och dessutom har Hellasbladets nr1-4 utnyttjats för att informera om GH:s verksamheter.
Mastersimmarna, varav de flesta är med i GH, har under året fortsatt sina framgångar, såväl
inom Sveriges gränser som utom. Även orienterarna och tennis har haft full verksamhet uppåt
i åldrarna. Även många av bowlarna får inräknas i verksamheten för seniormedborgare.
Bland övriga framgångar för föreningen skall även nämnas Handbollssektionens Trimlag som
i likhet med tidigare år hållit en mycket hög klass och varit med i slutspelet för Trim-SM.
Stockholm den 18 februari 1996
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