Sällskapet Gamla Hellener
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011
Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed berättelse för verksamhetsåret
2011.
Styrelsen som tillsattes av årsmötet 2011-02-24 har haft följande sammansättning.
Ordförande:
Sekreterare:
Kassaförvaltare:
Fondförvaltare:
Uppvaktningssekreterare:
Övriga ledamöter:

Kjell Gustafsson
Jan Falk
Jan Dahlin
Rune Lidsell
Barbro Thörnelöf
Cecilia Sjölander
Kristina Dahlqvist
Kjell Löfberg
Clas Ström
Eva Törngren (avled under året)

Allmänt
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Inblick i Hellasalliansens verksamhet har skett genom närvaro i alliansstyrelsens möten..
Vidare är Kristina Dahlqvist medlem i tennis, Clas Ström, Cecilia Sjölander och Jan Falk i
orientering. Eva Törngren och Barbro Thörnelöf har rapporterat från Mastersgänget.
Ekonomi
Sällskapet Gamla Helleners ekonomi och förvaltningen av fonderna framgår av kassörens, Jan
Dahlin, ekonomiska berättelse samt fondförvaltarens, Rune Lidsell, sammanställning. För den
av GH förvaltade Stiftelsen Farbrors Minne lämnas särskild verksamhetsberättelse.
Medlemmar
Sällskapet Gamla Hellener hade 260 medlemmar varav 73 kvinnor.
Äldsta medlemmen är Helga Gustafsson, född 1909 och medlem i GH sedan 1999.
Tio medlemmar lämnade för alltid vår krets under året. De bortgångna är: Lennart Mossberg,
Bo Nilsson, Eva Törngren, Järk Borén, Roland Spångberg, Kristina Vadem, Rune Thörnelöf,
Freddie Olsson, Alf Holmberg och Ann-Mari Thorsson Alm.
GH har som vanligt kondolerat, både för egen och för hela Hellas räkning.
Uppvaktningar
Sällskapet har under verksamhetsåret uppvaktat 76 jubilerande Hellener, såväl inom som
utom Sällskapet. Av dessa fyllde sjutton 50 år, tolv 60, tretton blev 70, sex 75, åtta fyllde 80.
Vidare gratulerades nio 85-åringar, nio 90-åringar och två 95-åringar.
Ständiga medlemmar
Vid årsmötet valdes Arvo Piibor, Lars Holsteinsson och Lennart Hjelm till ständiga
medlemmar.
Evenemang
GH-s boulemästerskap ägde rum den 9 juni på Hellasgården och vanns av Jan Falk.

Hedersledamöter
Efter en stadgeändring vid årsmötet 2011 blev det möjligt att utnämna Hedersledamöter och
Hedersordförande i GH.
De första Hedersledamöterna blev Åke Olvall och Sune Svärd, som båda tillhört styrelsen i
många år.
Klefbecksjetongen
Inga jetonger delades ut under året.
Stipendier
Under året har GH delat ut stipendier ur fonder och stiftelse. Från Stiftelsen Farbrors Minne
fick bowling, orientering, simning och friidrott 10 000 kr vardera för sina ungdomssatsningar
och tennis fick 5000 kr för samma ändamål ur stiftelsen samt 4000 ur Palmérs fond för nio
satsande ungdomar. Friidrottaren Carl Sténson fick 8000 kr (4000 från Palmérs fond och 4000
från Supporterfonden) och friidrottaren Ellinor Norman fick 4000 kr från Supporterfonden.
Supporterfonden
Tidigare Supporterklubben integrerades den 1 december 2010 med Sällskapet Gamla Hellener
som en Supporterfond.
Fonden bidrar med ekonomiskt stöd till hellenska elitidrottare på senior-, junior- och
ungdomsnivå.
Under året hade fonden 43 betalande medlemmar mot 60 året innan. Utöver detta har 14 extra
medlemsandelar betalats in mot 34 förra verksamhetsåret, vilket sammantaget innebär ca 30
procent mindre bidrag.
I Supporterfondens månadslotteri lottades upp till 6 dubbeltrisslotter ut till betalande
medlemmar. Under året har sju vinster á två dubbeltrisslotter delats ut. Vid årsmötet lottades
det som vanligt ut 45 skraplotter till betalande medlemmar. Vidare såldes en lottring med
förnämliga vinster. Månads- och årsmöteslotterierna är fondens ”tack” till alla bidragsgivare.
Vid föregående årsmöte beslöts enhälligt att årsavgiften för verksamhetsåret skulle vara
oförändrad det vill säga 300 kronor för en andel och 125 kronor per extra andel.
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.
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.
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