
Sällskapet Gamla Hellener 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 

 

Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed verksamhetsberättelse för 2019. 

Styrelsen som tillsattes av årsmötet 2019-02-13 har haft följande sammansättning. 

 

Ordförande:                           Kjell Gustafsson 

Sekreterare:                           Jan Falk 

Kassaförvaltare:                    Jan Dahlin 

Fondförvaltare:                     Rune Lidsell 

Uppvaktningssekreterare:   Kristina Dahlqvist 

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

 

Allmänt 

Styrelsen har haft tre 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 190 registrerade medlemmar, varav 35 kvinnor. Totalt 113 är 

ständiga medlemmar. Vad gäller ålder kan noteras att 118 medlemmar är över 70 år, 19 av 

dessa är kvinnor. 

 

Sju medlemmar lämnade för alltid vår krets sedan förra årsmötet. De bortgångna är: Per-Olof 

Nord, Kerstin Gjöres, Bengt Furberg, Gustaf Peibert och Ros-Weig Finell, Gunnar Nyberg 

och Gunnar Cahp. 

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

 

Uppvaktningar 
Sällskapet har under året uppvaktat totalt 72 hellener med diplom då fyllt år. Tre fyllde 90, en 

85, fem 80 och 21 blev 75. Vidare fyllde elva 70, 14 blev 60 och 17 fyllde 50. 

 

Ständiga medlemmar 

Till ständiga medlemmar valdes vid årsmötet Birgitta Edman, Ingemar Ahlström, Anders 

Björkman, Björn Hibell och Sören Quick, som alla fyllt 70 under verksamhetsåret. 

 

Evenemang   

GH-boulemästerskapet ställdes in. 

GH-golfen gick som vanligt på Viksbergs golfbana och vanns av Björn Andersson tätt före 

Anders Ulfhielm och Anders Björkman. 

GH:s veteranträffar med f d aktiva i friidrott samlade 20-30 deltagare vid två tillfällen.  

 

 



Hedersledamöter 

Inga hedersledamöter utnämndes under året. 

 

Stipendier 

Totalt har GH delat ut 82 000 kr i stipendier under året, varav 65 000 från Stiftelsen Farbrors 

minne. Stipendiesumman från Supporterfonden uppgick till 9 000 kr och från Palmérs fond 

8000 kr. Från Arne och Gunnel Jutners delades inga stipendier ut 2019.  

Stipendier ur Farbrors stiftelse redovisas i detalj i stiftelsens verksamhetsberättelse.  

Stipendierna från fonderna fördelades enligt följande:  

Ur Palmérs fond:  Stipendier på 2000 kr gick till friidrottarna Olle Billgren, samt 1000 kr 

vardera till Rufus Alfvén, Klara Avebäck och Elias Sahlin, till orienteringsjunioren Tore Ahlin 

för utrustning m.m., till ungdomsledaren i simning Stefan Lajsic samt till tennisjunioren 

Oskar Edberg. 

Supporterfonden gav friidrott 3000 kr vardera till stavhopparen Carl Sténson och 

spjutkastaren Carl Widenholm som stöd i deras elitsatsning, samt till Claes Jutner för fortsatt 

utveckling som elittränare i vattenpolo.  

 

Supporterfonden 

Supporterfonden skiljer sig från övriga fonder genom att enskilda supportrar köper en eller 

flera andelar och därmed också deltar i utlottning av lotter under året, totalt två lotter per 

månad. Tyvärr har viljan att delta sjunkit. Det gjorde att endast tre vinstlotter kunde skickas ut 

under året då merparten av vinstnumren var kopplade till medlemsnummer utan betald 

årsavgift.  

Vid GH:s årsmöteslotteri delades 30 skraplotter ut.  

 

Klefbecks 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. Även det numera digitala Hellasbladet har 

utnyttjats för att informera om GH:s aktiviteter, liksom GH:s hemsida, 

http://www.gamlahellener.se 
 

 

Stockholm den 20 januari 2020 

 

 

 

 
 

 


