
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 

 

Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed berättelse för året 2014. 

 

Styrelsen som tillsattes av årsmötet 2014-02-20 har haft följande sammansättning: 

Ordförande:                             Kjell Gustafsson 

Sekreterare:                             Jan Falk 

Kassaförvaltare:                     Jan Dahlin 

Fondförvaltare:                      Rune Lidsell 

Uppvaktningssekreterare     Barbro Thörnelöf 

Övriga ledamöter:                 Kristina Dahlqvist, Kjell Löfberg, Clas Ström,  

                                                Cecilia Sjölander   

Revisorer har varit Björn Sténson (auktoriserad revisor) för Farbrors minne, samt Hans-Eric 

Barner och Guy Olmin för GH i övrigt. 

Valberedning har varit Björn Holmgren (sammankallande), Bengt-Göran Fernström och 

Kurt Nyström. 

Allmänt 

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under året. Inblick i Hellasalliansens 

verksamhet har skett genom närvaro på alliansstyrelsens möten. Vidare är Kristina Dahlqvist 

medlem i tennis, Clas Ström, 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 235 registrerade medlemmar, varav 58 kvinnor och 177 män. 

Tio medlemmar lämnade för alltid kamratkretsen under året:  

Bror Ebbe Andersson, Brita Blomberg, Ingvar Eriksson, Frej Fernström, Lennart Klang, 

Bertil Sundberg, Sune Svärd, Leif Strömqvist, Stig-Åke Wågstrand och Inez Åkerlind.   

GH har som vanligt kondolerat, både för egen och för hela Hellas räkning. 

  



 

Uppvaktningar 

Sällskapet har under året uppvaktat 57 jubilarer; en 95-åring, två 90-åringar och fyra som blev 

85. Vidare två som blev 80, fem 75-åringar och 17 som fyllde 70 år. Fjorton blev 60 och tolv 

50. 

Ständiga medlemmar 

Till nya ständiga medlemmar i Sällskapet utsågs Gunda Fernström, Björn Andersson och 

Matthias Kroner som samtliga fyllt 70 år under 2013. Björn Andersson blev dessutom ständig 

medlem i Hellas 2013. 

Evenemang 

GH:s boulemästerskap skulle ha gått den 12 juni, men ställdes in på grund av dåligt väder och 

lågt deltagande. 

GH-golfen den 13 augusti gick som vanligt på Viksbergs golfbana. Årets mästare blev Bengt-

Göran Fernström, fri-idrott. 

Hedersledamöter 

Inga hedersledamöter utnämndes under året. 

Stipendier 

Under året har GH delat ut stipendier ur fonder och stiftelse.  Ur stiftelsen Farbrors Minne 

delades det ut totalt 78 000 kronor, vilket framgår av separat redogörelse, 

verksamhetsberättelsen för stiftelsen Farbrors minne.. Från Supporterfonden delades det ut 

stipendier på sammanlagt 27 500 kronor och från Palmérs fond 12 500 kronor – alltså kunde 

GH genom fonder och stiftelse totalt stötta idrotten i Hellasalliansen med 118 000 kronor.  

Supporterfonden stöttade bowling med 5000 kr samt friidrott, orientering och simning med 

7500 kr vardera. Ur Palmérs fond fick bowling, friidrott och simning 3000 kr vardera samt 

fick tennis 3500 kr. Jutners fond lämnades orörd under året. 

Supporterfonden 

Fonden som tidigare sköttes av Supporterklubben förvaltas numera av GH sedan klubben gick 

samman med GH. Det är en fond som skiljer sig från GH:s övriga genom att allt som flyter in 

under året i princip också ska delas ut – och då till särskilda elitsatsningar. Fonden bygger på 

medlemsstöd – genom att betala en medlemsavgift på 300 kr samt 125 kr för varje ny andel 

deltar man i månadsdragning av trisslotter och bidrar till elitstipendier till Hellas olika 

klubbar. 

  



 

En kort statistik över hur Hellas medlemmar stöttat klubbarnas elit genom att vara med i 

supporterfonden. Jämförelse med år 2003 när det var som högst senaste statistikförda 

perioden 1999-2014 

 2014  2003  

 Antal medl.avg Antal medl.avg 
Antal registrerade 
medlemmar                   

100  99  

Antal betalda 
huvudnummer                               

46 13800 97  29100 

Antal betalda 
extranummer                                 

15 1875 55    6875 

Totalt till 
supporterfonden                      

 15675  35975 

     
Vinster månadslotteriet              10    
Vinster årsmöteslotteriet              30    

 

Från fonden har under årets delats ut till Cecilia Kaste, Bowling, 5000 kr, elitsatsning och 

uppbyggnad av ett damlag.  Till fri-idrottsklubben, 7500 kr, för fortsatt medicinsk uppföljning 

av eliten, till Orienteringsklubben 7500 kr för kostnader i samband med elitens deltagande i 

Tiomila, 25-manna och O-ringen samt till Hellas simklubb 7500 kr för resor och andra 

kostnader i samband med slutspelet i Vattenpolo (Hellas blev åter svenska mästare). Totalt 

delades 27500 kr för elitsatsningar ut från supporterfonden. 

Ernst 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 

GH-aren är ett informationsblad som med ett eller annat nummer om året skickas ut med 

information till medlemmarna, så även under 2014. Men även Hellasbladet har använts för att 

nå ut med information, liksom GH:s hemsida som återfinns på www.hellas.se.  

 

Stockholm den 25 februari 2015 

 

 

Kjell Gustafsson           Jan Falk            Rune Lidsell            Jan Dahlin       Barbro Thörnelöf 

 

 

Kristina Dahlqvist        Kjell Löfberg              Clas Ström              Cecilia Sjölander  

http://www.hellas.se/

