Sällskapet Gamla Hellener
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2006
Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed berättelse för verksamhetsåret
2006.
Styrelsen som tillsattes av årsmötet 2006-02-22 har haft följande sammansättning.
Ordförande:
Sekreterare:
Kassaförvaltare:
Vårdare av Fabrors grav:
Klubbmästare:
Ledamöter:

Kjell Gustafsson
Jan Falk
Rune Lidsell
Sune Svärd
Eva Törngren
Cecilia Sjölander
Barbro Thörnelöf
Kristina Dahlqvist

Allmänt
Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Sällskapets
styrelse har haft inblick i moderklubbens verksamhet genom att delta i överstyrelsens möten.
Vidare har Sune Svärd varit ledamot i Supporterklubben, Kristina Dahlqvist är medlem i
tennissektionen, Cecilia Sjölander och Jan Falk håller sig informerad om orientering där de är
medlemmar och Eva Törngren, Barbro Thörnelöf har ingått i Mastersgänget.
Ekonomi
Sällskapet Gamla Helleners ekonomi och förvaltningen av fonderna framgår av kassörens,
Rune Lidsell, ekonomiska berättelse. För den av GH förvaltade Stiftelsen Farbrors Minne
lämnas särskild verksamhetsberättelse.
Medlemmar
Sällskapet Gamla Hellener hade 418 medlemmar varav 118 kvinnor.
Äldsta medlemmen är Harry Malm, född 1907 och medlem i Hellas sedan 1925.
Under verksamhetsåret har åtta medlemmar i Sällskapet för alltid lämnat vår krets. De
bortgångna är: Nils Hörjel, Sven ”Kilas” Thelander, Lennart Ring, Georg Tonnert, Hans
Hagnell, Elisabeth Brännsjö, Björn Chressman och Hans ”Basta” Stormark.
På samma sätt som under tidigare år har GH kondolerat, både för egen och för hela Hellas
räkning.
Uppvaktningar
Sällskapet har under verksamhetsåret uppmärksammat 50 jubilerande Hellener, såväl inom
som utom Sällskapet. Av dessa fyllde elva medlemmar 50 år, 14 fyllde 60, fyra blev 70, sju
blev 75, åtta fyllde 80. Vidare gratulerades 13 st 85-åringar, och fem 90-åringar.
Ständiga medlemmar
Ingen utsågs till ständig medlem vid föregående årsmöte.

GH-gymnastiken
”Spänsta med GH” är inne på sitt 42:a verksamhetsår. Varje torsdagskväll pågår gymnastiken
i Storkyrkobadet i Gamla stan. Som tidigare bugar styrelsen för Paul Milestad, Gunnar
Jonsson och de övriga som håller i tåtarna.
Evenemang
Under verksamhetsåret har ett antal arrangemang genomförts i GH:s regi.
GH-golfen den 18 maj på Viksbergs golfbana har blivit en tradition.
GH-varpan med dess boulemästerskap ägde rum den 8 juni. Arne Liljeberg vann
mästerskapet vid Hellasgården.
Stadsteatern besöktes vid två tillfällen. På våren såg GH gratis genrepet av Jösses flickor och
på hösten sågs genrepet av föreställningen Temperance.
Medelhavsmuseet blev senhöstens stora programpunkt, dit 16 GH-are mötte upp.
Klefbecksjetongen
Inga jetonger delades ut under året.
Stipendier
Under året har stipendier på sammanlagt 45 000 kronor delats ut från den av Gamla Hellener
förvaltade stiftelsen Farbrors Minne samt 10 000 kronor ur den likaledes förvaltade Milli
och Carl Palmérs testamentsfond. Ur stiftelsen gick stipendier avseende träningsläger för
ungdom till sektionerna bowling, friidrott, orientering, simning och tennis. Därtill gick ett
stipendium till ungdomsledaren i orientering, Jan Retsloff. Ur Palmérs fond gick stipendier till
ungdomarna Lina Elfström, bowling, Sofia Eriksson, friidrott, Roland Eklund och Emilie
Lindgren, orientering samt till tennissektionens Emma Persson och Linnea Persson.
Övriga aktiviteter
Bingolottförsäljning fortsatte under året och gav extra inkomster till GH.
Klefbecks grav
Sune Svärd har haft tillsyn av graven på Sandsborgs kyrkogård där Hellas grundare Ernst
Klefbeck vilar. GH har numera ett femårigt avtal med Kyrkogårdsförvaltningen om skötsel
och gravsmyckning vår, sommar och höst.
Supporterklubben
På initiativ från Supporterklubben har diskussioner förts om ett utökat samarbete med GH.
Något samgående är dock inte aktuellt för närvarande.
Övrigt
Två nummer av GH:aren utkom under året och dessutom har Hellasbladet utnyttjats för att
informera om GH:s aktiviteter. Vidare har många hittat fram till GH:s plats på klubbens
hemsida, http://www.hellas.se/gh/ghhemsida.htm.
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