
Sällskapet Gamla Hellener 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 
 

Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed verksamhetsberättelse för 2017. 

Styrelsen som tillsattes av årsmötet 2017-02-16 har haft följande sammansättning. 
 

Ordförande: Kjell Gustafsson 

Sekreterare: Jan Falk 

Kassaförvaltare: Jan Dahlin 

Fondförvaltare: Rune Lidsell 

Uppvaktningssekreterare: Kristina Dahlqvist 

Övriga ledamöter: Clas Ström, Lurs-Gunnar Öberg, Peter Fernström 

Allmänt 

Styrelsen har haft fyra 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, Peter Fernström och l.-G Öberg har alla tre 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 195 registrerade medlemmar, varav 44 kvinnor. Nio medlemmar 

lämnade för alltid vår krets under året. De bortgångna är: 

 

Gustav Andersson, Åke Attewall, Bertil Berglind, Dagny Hälltorp, Arne 

Liljeberg, Orvar Ohlsson, Margot Sulling, och Georg Tsappos.  

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

Uppvaktningar 

Sällskapet har under året uppvaktat en 100-åring, en som fyllt 95, tre som blivit 90, sju 85-åringar och 

fem som fyllt 80. Vidare elva 75-åringar, 18 som blivit 70, sjutton 60-åringar och 13 som blivit 50 år. 
 

Ständiga medlemmar 

Ingen ny ständig medlem valdes in vid årsmötet. 
 

Evenemang 

GH-boulemästerskapet den 8 juni såg Clas Ström som segrare. 

GH-golfen samlade nio personer och gick på Viksbergs golfbana den 16 augusti. Segrare blev 

Peter Fernström före Jan Sjösten och Anders Ulfhielm som delade andraplatsen. 

GH:s veteranträff" med  fd aktiva i friidrott samlade ett 30-tal deltagare vid två tillfallen. 



Hedersledamöter 

Inga hedersledamöter utnämndes under året. 

Stipendier 

Totalt har GH delat ut 95 000 kr i stipendier under året, varav 61 000 från Farbrors stiftelse och 17 000 kr från 

Supporterfonden, se nedan. 

Stipendier ur Farbrors stiftelse redovisas i detalj i stiftelsens verksamhetsberättelse. Övriga stipendier uppgick 

till 14 000 kr och fördelades enligt följande: Ur Palmers fond gavs friidrott 3000 kr till stavinköp åt Carl af 

Forselles och Carl-Einar Eskonniemi Söderström (stavarna ska ses som klubbens egendom). Orientering och 

Tennis fick vardera 3000 kr till ungdomsstipendier och Simning 2000 kr till stipendier åt Stefan Lajsic och 

Filippa Beiming. Från Jutners fond uppmuntrades Noel Edling och Krzysztof Furmaniuk med 1000 kr för 

veteran idrott. GH gav 2000 kr till Rooney Magnusson för hans omfattande arbete med friidrottsstatistik samt 

2000 kr till förre handbollsledaren Bengt Sevelius, som fyllde 85 år. Mastersledaren Karl Engardth fick 1000 

kr. 
 

Supporterfonden 

Antalet registrerade medlemmar under året var 94 stycken, varav 43 betalade huvudnummer (12 900 kr). 

Vidare har 16 betalat extranummer (2 000 kr). Tre nya medlemmar har registrerats, två från GH och en från 

Friidrottsklubben. Samtidigt har fyra medlemmar som avlidit avregistrerats. Antalet inbetalda avgifter är något 

lägre än föregående år. På månadslotteriet har nio vinster med dubbeltriss delats ut (600 kr). Vid GH:s 

årsmöteslotteri delades 30 penninglotter ut. Den dåliga vinstutdelningen på månadslotteriet är en följd av färre 

inbetalda årsavgifter. 

Stipendier ur Supporterfonden utdelades på Alliansklubbens julmiddag 

• till Friidrottsklubben 

6 000 kr för deltagande vid SM i Helsingborg för fyra aktiva ungdomar och juniorer »    

till Tennisklubben 8 000 kr för deltagande vid JSM inomhus i Göteborg samt deltagande i nationella och 

internationella tävlingar för klubbens tävlingsjuniorer. 

• till Orienteringsklubben 3 000 kr till vårens satsning mot Tiomila som 2018 går vid Kvarnängens IP, 

Nynäshamn.  

 

KIcfbecks grav 

GH har som en av sina uppgifter att se till graven på Sandsborgs kyrkogård där Hellas grundare Ernst Klefbeck 

vilar. GH har 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 hemsida, http://www.gamlahcllcncr.se 

 

Stockholm 

den 23 januari 

2018 \\ ,-, 

 

 

Jan Dahlin 

http://www.gamlahcllcncr.se/

