SIM OCH IDROTTSKLUBBEN HELLAS
Sällskapet Gamla Hellener
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Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed berättelse över
verksamheten under 1998
.
Styrelsen som tillsattes av årsmötet 1998-02-11 har haft följande
sammansättning.
Ordförande:
Kjell Gustafsson
Sekreterare:
Jan Falk (protokoll)
Uppvaktningssekreterare: Lars Åkerlind
Kassaförvaltare:
Ingvar Eriksson
Vice kassör:
Åke Olvall
(vårdare av Farbrors grav)
Klubbmästare:
Claes Draggart
Mentor:
Arne Jutner
Ledamöter:
Bo Jutner
Henrik Landin
Sune Svärd
Eva Törngren

Allmänt:
Styrelsen har haft fyra 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 Kjell Gustafsson ingått. Arne Jutner
och Henrik Landin har haft olika uppdrag i simsektionens styrelse, Arne som
pådrivare för Mastersimningen och Henrik som kassör i sektionen. Sune Svärd är
sekreterare i Supporterklubben.
Ekonomi
Sällskapet Gamla Helleners ekonomi och förvaltningen av fonderna framgår av
kassörens, Ingvar Eriksson, ekonomiska berättelse.
Medlemmar
Sällskapet Gamla Hellener har 485 medlemmar varav 105 är kvinnor. Detta
innebär
att GH fortfarande är den näst största sektionen i Hellas, bara simsektionen
har fler medlemmar. Vid Hellas och GH:s årsmöten 1998 gjordes en stadgeändring
som inebar att alla Hellener fr o m 25 år också är GH:are.
Vår ålderman 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 15 medlemmar i sällskapet för alltid
krets.

lämnat vår

De bortgångna är: Gunnar Hellström, Sven Selin, Gunnar Malm, Bengt Forsander,
Brita Selin, Kerstin _&Lulle_& Lyberg, Emil Fridzén, Walborg Olmin, Åke
Lindberg,
Åke Fröander, Margit Holmin, Rolf Hagstrand, Jan _&Lillen_& Engwall, Thorsten
Sjövall, Torne Tirén.
På samma sätt som under tidigare år har GH kondolerat, både för egen och för
hela Hellas räkning.
Uppvaktningar
Sällskapet har under verksamhetsåret uppvaktat totalt 95 jubilerande Hellener,
såväl inom som utom sällskapet. Av dessa voro 50-åringar 26 st, 60-åringar 16
st, 70-åringar 12 st, 75-åringar 23 st, 80-åringar 12 st, 85-åringar 3 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 1997; Lalle Furst (27-11-12), Kerstin Gjöres
(27-03-12), OlovLandgren (27-02-28), Sune Svärd (27-11-03), Barbro Thörnelöf
(27-08-11).
GH-gymnastiken
_&Spänsta med GH_&, gymnastikverksamheten är inne på sitt 35:e verksamhetsår.
Styrelsen bugar för Paul Milestad och de övriga som håller i tåtarna.
Evenemang
Under verksamhetsåret har genomförts ett antal arrangemang.
Vildmarkssoppa med vidhängande historisk rundvandring var en av vårens
höjdpunkter. Det var Claes Draggart och Eva Törngren som stod för
arrangemanget.
I början av juni, närmare bestämt den 4, arrangerades traditionellt GH-varpan
ute vid Hellasgården. Årets vinnare var Jan Elvin, som därmed försvarade
segern
från året innan. Även tävling i den ädla boulesporten ägde rum denna dag.
Boulemästare blev _&Lillan_& Spångberg och Åke Olvall. Tävlingarna avslutades
som
vanligt med middag i klubbrummet vid motionslokalen.

Den traditionella årliga kräftskivan gick av stapeln den 20 augusti vid
Hellasgården. Vi hade fler deltagare än någonsin och kunde, förutom våra _&
ordinarie_& gäster även glädjas åt några, i detta sammanhang nya ansikten.
Kräftkalaset föregicks av en snabbkurs i Boule under ledning av Lillan och
Roland Spångberg och därefter en frågepromenad med klurigheter sammanställda
av
Eva Törngren. Hon och Classe Draggart stod i övrigt för den trevliga dukningen
och den lukulliska spisen på ett föredömligt sätt.
Höstens händelse var teaterföreställningen _&Spelman på Taket_& som GH
bevistade
den 9 oktober på Stadsteatern. Av publikens 450 personer var det bara 420
stycken som inte kom från GH.
Klefbecksjetongen

Inga jetonger har delats ut under året..
Stipendier
Under verksamhetsåret har stipendier från de av Gamla Hellener förvaltade
fonderna utdelats enligt följande:
Ur Farbrors minne till Fredrik Dahlberg (tennis).
Ur Palmérska fonden till Elin Dahlberg (tennis).
Övriga aktiviteter:
Driven med Bingolottförsäljning fortsatte under året under Arne Jutners
överinseende och var en av GH:s viktigaste inkomstkällor med totalt ca 8000
kronor.
Klubblokalen:
Lars Åkerlind, och Arne Jutner har varit verksamma i klubblokalen för olika
för
Hellas gemensamma uppgifter.
Övrigt
Redaktören och ansvarige utgivaren (herr ordföranden själv) har utkommit med
tre nr av _&GH-aren_& och dessutom har Hellasbladets nr 1-4 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. Man får inte heller glömma
Handbollssektionens Trimlag som försvarar Hellas färger med den äran.
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