Sällskapet Gamla Hellener
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed berättelse för verksamhetsåret
2016.
Styrelsen som tillsattes av årsmötet 2016-02-18 har haft följande sammansättning.
Ordförande:
Sekreterare:
Kassaförvaltare:
Fondförvaltare:
Uppvaktningssekreterare:
Övriga ledamöter:

Kjell Gustafsson
Jan Falk
Jan Dahlin
Rune Lidsell
Kristina Dahlqvist
Clas Ström, Lars-Gunnar Öberg

Allmänt
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden inklusive ett konstituerande möte under
verksamhetsåret.
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. Kjell Gustafsson och L-G Öberg har båda förflutet i friidrott.
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 60 kvinnor.
Fem medlemmar lämnade för alltid vår krets under året. De bortgångna är: Erland Andersson,
Johan Fischerström, Björn Gullström, Greta Nyhammar Inga Retsloff och Keith Sandqvist.
GH har som vanligt kondolerat, både för egen och för hela Hellas räkning.
Uppvaktningar
Sällskapet har under året uppvaktat två som fyllt 95 år, fem som blivit 90, fem 85-åringar och
fyra som fyllt 80. Vidare nio 75-åringar, tolv som blivit 70, fem 60-åringar och tolv som blivit
50 år.
Ständiga medlemmar
Vid årsmötet valdes sju hellener till ständiga medlemmar då de blivit svenska mästare och
därmed även ständiga medlemmar i Sim- och IK Hellas: stavhopparen Carl Sténson samt
polospelarna Christoffer Beiming, Denis Cumurija, Mathias Isaksson, Ola Jutner, Olof
Reneby och Roger Sjösten.
Evenemang
GH-boulemästerskapet den 9 juni såg Paul Milestad som segrare.
GH-golfen, den tolfte i ordningen gick på Viksbergs golfbana den 10 augusti och vanns av
Bengt-Göran Fernström.

GH:s veteranträff där f d aktiva i friidrott träffades arrangerades vid två tillfällen och samlade
35-40 deltagare vid båda tillfällena. Ett antal av dessa blev sedan stödmedlemmar i
Supporterfonden.
Hedersledamöter
Inga hedersledamöter utnämndes under året
Stipendier
Totalt har GH delat ut 100 000 kr i stipendier under året, varav 80 000 från Farbrors stiftelse
och resterande 20 000 kr från Supporterfonden. Stipendier ur Farbrors stiftelse redovisas i
detalj i stiftelsens verksamhetsberättelse. En speciell satsning gjordes på handbollsklubben där
GH lovade ge 500 kr per ny stödmedlem à 500 kr som handbollsklubben själv lyckas värva.
Dock sattes en gräns vid 5000 kr för GH:s del.
Supporterfonden
Antalet registrerade medlemmar under året var 45 stycken.
Stipendier ur Supporterfonden utdelades på Alliansklubbensens julmiddag
 till Friidrottsklubben 16 000 kr som stipendium elit till rese- och tävlingskostnader i
samband med internationella tävlingar för Carl Sténson (10 000 kr) samt för Carl-Einar
Eskonnimei-Söderström och Carl Widenholm med 3000 kr vardera
 till Simklubben 8 000 kr som träningsbidrag åt polospelaren/tränaren Denis Cumurija i
samband med resa till bl a Dubrownik.
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.
Den 25 december var det 150 år sedan Ernst Klefbeck föddes, vilket fick GH att hedra minnet
med kransnedläggning.
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.
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