
Sällskapet Gamla Hellener 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 

 

Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed verksamhetsberättelse för 2020. 

Styrelsen som tillsattes av årsmötet 2020-02-20 har haft följande sammansättning. 

 

Ordförande:                           Kjell Gustafsson 

Sekreterare:                           Jan Falk 

Kassaförvaltare:                    Jan Dahlin 

Fondförvaltare:                     Mats Guilletmot  (adjungerad) 

Uppvaktningssekreterare:   Kristina Dahlqvist 

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

Hedersledamot:                    Rune Lidsell 

 

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 den adjungerande fondförvaltarens, Mats Guilletmot, 

sammanställning. För den av GH förvaltade Stiftelsen Farbrors Minne lämnas särskild 

verksamhetsberättelse. 

  

Medlemmar  
Sällskapet Gamla Hellener hade 197 registrerade medlemmar, varav 34 kvinnor. Totalt 128 är 

ständiga medlemmar, varav 25 är kvinnor. Vad gäller ålder kan noteras att 131 medlemmar är 

över 70 år, 26 av dessa är kvinnor. 

 

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

Rune Almström, Kurt Andersson, Carl-Gustav Bergman, Ulf Bäckström, Holger Hanner, Sven 

Kindblom, Hans Ljungberg, Bengt Lundin. Paul Milestad, Börje Pålsson, och Torsten Olsson  

 

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

 

Uppvaktningar 
Sällskapet har under året uppvaktat totalt 133 hellener med diplom då fyllt år. En fyllde 95, 

två 90, två 85 och nio 80 år. Sexton fyllde 75, sex blev 70, sjuttioen 60 och 24 blev 50 år. 

 

Ständiga medlemmar 

Till ständiga medlemmar valdes vid årsmötet Jan Dahlin, Ulf Holmin, Owe Norberg, Jan 

Sjösten och Börje Pålsson. 

 

 

 

Evenemang 



Året med Covid-19 gjorde att flera av GH:s evenemang ställdes in.   

GH- golfen gick dock som vanligt på Viksbergs golfbana och vanns av Björn Andersson. 

Tvåa blev Anders Ulfhielm och sedan följde Peter Fernström, Janne Sjösten och Bertil 

Wistam. 

 

Hedersledamöter 

Inga hedersledamöter utnämndes under året. 

 

Stipendier 

GH förvaltar en stiftelse, Farbrors Minne, samt ett antal fonder med syfte att dela ut 

stipendier. För stiftelsen finns en särskild verksamhetsberättelse, här ska ändå nämnas att 

klubbarna för bowling, friidrott, simning, handboll och tennis tilldelats projektbidrag. Ur 

stiftelsen har också två personliga stipendier delats ut till Bilge Kaya, friidrott, och Filippa 

Beiming, vattenpolo. Båda för föredömligt visat kamratskap och goda prestationer. 

Totalt uppgick stipendiesumman från stiftelsen till 71 000 kr.   

Övriga stipendier: 

Mille och Carl W Palmérs fond: Rufus Arwén och Elias Sahlin varsitt stipendium på 2000 

kr för goda prestationer i friidrott. Jonatan Barve Jutner, vattenpolo, fick 2000 kr för 

vidareutveckling. För fina prestationer i tennis fick Fabian Engkvist, 2000 kr, medan Ivan 

Högström och Simon Öster fick 1500 kr vardera. 

Gunnel och Arne Jutners fond: Lotta Giberg Thureson, orientering, och Kjell Hanserius, 

Masters, har båda tilldelats stipendier på 3000 kr för långa och värdefulla insatser. 

Supporterfonden: Vattenpolo har fått ett projektbidrag på 10 000 kr för deltagande i Nordic 

Cup för ungdomar och juniorer. 

Det kan tilläggas att Supporterfonden skiljer sig från övriga fonder. Den bygger på att 

enskilda supportrar köper en eller flera andelar och därmed också deltar i utlottning av lotter 

under året. Fonden har fått ett par nya supportrar under året, men också förlorat några. 

 

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 21 januari 2021 

 

 

 

Kjell Gustafsson           Jan Falk                       Jan Dahlin                    Peter Fernström         

 

        

 

Kristina Dahlqvist                          Lars-Gunnar Öberg                          Clas Ström      


