Sällskapet Gamla Hellener
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013
Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed berättelse för verksamhetsåret
2013.
Styrelsen som tillsattes av årsmötet 2013-02-21 har haft följande sammansättning.
Ordförande:
Sekreterare:
Kassaförvaltare:
Fondförvaltare:
Uppvaktningssekreterare:
Övriga ledamöter:

Kjell Gustafsson
Jan Falk
Jan Dahlin
Rune Lidsell
Barbro Thörnelöf
Cecilia Sjölander (adjungerad), Kristina Dahlqvist,
Kjell Löfberg, Clas Ström

Allmänt
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Inblick i Hellasalliansens verksamhet har skett genom närvaro på alliansstyrelsens möten.
Vidare är Kristina Dahlqvist medlem i tennis, Clas Ström, Cecilia Sjölander, Jan Dahlin och
Jan Falk i orientering. Barbro Thörnelöf har koll på Masters.
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 245 registrerade medlemmar, varav 56 kvinnor.
Fjorton medlemmar eller tidigare medlemmar lämnade för alltid vår krets under året. GH har
som vanligt kondolerat, både för egen och för hela Hellas räkning. De bortgångna är: Ragnar
Arve, Bo Bäckström, Olle Edman, Leif Gravenius, Helga Gustafsson och, Torsten Nordkvist
och Rune Nyqvist. Dessutom har GH kondolerat för följande Hellasmedlemmar vilka inte var
medlemmar i GH, Carl-David Agardh , Carl-Erik Biehl, Marianne Lagerlund, Göran Lewén,
Rolf Wahlström, Bengt Wimnell och Bengt Åman .

Uppvaktningar
Sällskapet har under året uppvaktat två som fyllt 95 år, sex som blivit 90 och fem som fyllt
85. Vidare 13 som fyllt 80, elva 75-åringar, 24 som blivit 70, nio 60-åringar och elva som
blivit 50 år.
Ständiga medlemmar
Vid årsmötet valdes Owe Nordberg, Krister Svanström och Kristina Dahlquist till ständiga
medlemmar, båda 70.
Evenemang
GH:s boulemästerskap gick den 6 juni på Hellasgården och vanns av Clas Ström.
GH-golfen, den elfte i ordning gick på Viksbergs golfbana och vanns av Jan Sjösten.

Hedersledamöter
Inga hedersledamöter utnämndes under året.
Stipendier och projektbidrag från Stiftelsen för Farbrors minne
Stiftelsen för Farbrors minne förvaltas av Gamla Helleners styrelse. I år har man för första
gången på länge haft glädjen att kunna dela ut stipendier eller projektbidrag till alliansens
samtliga klubbar om 15 000 kr per klubb. Dessutom har GH valt att dela ut ett öronmärkt
projektbidrag till Tennisklubbens damjuniorer på 5000 kr. Totalt uppgår de utdelade medlen
till 95 000 kr.
Projektbidragen har delats ut för aktiviteter inom respektive klubbs ungdomsverksamhet.
Exempel på sådana aktiviteter är träningsläger, medicinsk screening för att förebygga skador
och informationsmaterialutbildning med mera för att sprida kunskap och förståelse för
idrotten. Från de tilldelade medlen har också delats ut ett antal individuella stipendier. En
närmare beskrivning av respektive klubbs användande framgår av Verksamhetsberättelsen för
Farbrors minneför 2013
.
Supporterfonden
Antalet registrerade medlemmar under året var 102, varav 70 betalade huvudnummer (21 000
kr). Vidare har 49 betalat extranummer (6125 kr). På månadslotteriet har 14 vinster med
dubbeltriss utdelats (1680 kr). 30 dubbeltrisslotter lottades ut vid årsmötet. (3600 kr). Från
supporterfonden har 9000 kr delats ut i elitstipendium till fri-idrottsklubben att användas till
inköp av stavar till ungdomar och juniorer.
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
Ett 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.

