Sällskapet Gamla Hellener
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010
Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed berättelse för verksamhetsåret
2010.
Styrelsen som tillsattes av årsmötet 2010-02-25 har haft följande sammansättning.
Ordförande:
Sekreterare:
Kassaförvaltare:
Klubbmästare:
Ledamöter:

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

Allmänt
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Därutöver har ett
allmänt möte ägt rum i samband med att Supporterklubben tog beslut om att avvecklas som
enskild förening för att i stället bli en del av GH.
Sällskapets styrelse har haft inblick i moderklubbens verksamhet genom att delta i
överstyrelsens möten. 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. Kjell Gustafsson har ingått i gruppen som planerat
Hellas framtid som alliansförening.
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 325 medlemmar varav 94 kvinnor.
Äldsta medlemmen är Helga Gustafsson, född 1909 och medlem i GH sedan 1999.
Under verksamhetsåret har tio medlemmar i Sällskapet för alltid lämnat vår krets. De
bortgångna är: Valter Aronsson, Erna Hammarlund, Ulf Grödell, Sune Haglund, Lennart
Ingmo, Karl-Erik Woodsack, Sivert Cromwall, Ove Forsberg, Gunnar Jonsson, Ejvin Retsloff
och Lillan Spångberg.
GH har som vanligt kondolerat, både för egen och för hela Hellas räkning.
Uppvaktningar
Sällskapet har under verksamhetsåret uppvaktat 48 jubilerande Hellener, såväl inom som
utom Sällskapet. Av dessa fyllde tre 50 år, elva 60, elva blev 70, två 75, sju fyllde 80. Vidare
gratulerades tre 85-åringar, sju 90-åringar, tre 95-åringar och en som fyllde 100 år.

Ständiga medlemmar
Vid årsmötet valdes Ingemar Danielsson, Björn Holmgren, L-G Öberg, Leif Gravenius, Jonas
Berglund, Keith Sandqwist, Cecilia Sjölander, Johan Lindhé och Theo Tsappos till ständiga
medlemmar.
GH-gymnastiken
”Spänsta med GH” som drogs igång för 45 år sedan försvann under året. Paul Milestad
lämnade över ansvaret till en av deltagarna som nu driver gympan vidare i egen regi på
torsdagskvällarna i Storkyrkobadet.
Evenemang
Under verksamhetsåret har ett antal arrangemang genomförts i GH:s regi.
GH-golfen ägde rum den 19 maj på Viksbergs golfbana. Jan Sjösten och Björn Andersson
hamnade i topp.
GH-s boulemästerskap ägde rum den 3 juni på Hellasgården och vanns av Jan Elvin.
Klefbecksjetongen
Inga jetonger delades ut under året.
Stipendier
Under året har stipendier på sammanlagt 50 000 kronor delats ut från den av GH förvaltade
stiftelsen ”Farbrors Minne”. Beloppen var på 10 000 kr vardera till Bowling för utbildning av
ungdomstränare, Friidrott för ungdomsseminarium med b.a. Stefan Holm, Orientering för ett
orienteringsprojekt i skolor , Simning för träningsläger för ungdomar och Tennis för resa och
träningsläger för barn och ungdomar.
Klefbecks grav
GH har som en av sina uppgifter att se till graven på Sandsborgs kyrkogård där Hellas
grundare Ernst Klefbeck vilar. GH har för närvarande ett femårigt avtal med
Kyrkogårdsförvaltningen om skötsel och gravsmyckning vår, sommar och höst.
Supporterklubben
En stående punkt på GH:s möten har gällt Supporterklubben och dess avveckling som egen
förening för att i stället bli en del av GH. Båda föreningarna har fört kontinuerliga
diskussioner om tillvägagångssätt och villkor. Vid Supporterklubbens allmänna möte på
Hellasgården den 28 oktober togs det definitiva beslutet och vid ett efterföljande allmänt GHmöte vidimerades förändringen. Samtidigt adjungerades Jan Dahlin, Kjell Löfberg och Clas
Ström från Supporterklubbens styrelse till GH:s styrelse resten av verksamhetsåret. Kjell
Gustafsson och Clas Ström har hjälpts åt med nödvändiga praktiska och formella åtgärder för
att den blivande kamratklubben i Hellasalliansen ska få en bra start.
Övrigt
Tre 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.
Stockholm den 24 februari 2010
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