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Hellas Kamratklubb 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 

 

Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed verksamhetsberättelse för 2021. 

Styrelsen som tillsattes av årsmötet 2021-02-25 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 (avled 2021-12-06) 

 

Revisorer har varit Hans-Eric Barner och Lars Appeldahl, revisorssuppleant Lennart Hjelm 

(avled 2021-04-19) 

 

Valberedning: Björn Holmgren (sammankallande), Kurt Nyström och Anders Thureson 

 

Allmänt 

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden inklusive ett konstituerande möte under 

verksamhetsåret. Samtliga möten har varit digitala på grund av pandemin.  

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 Guillemot, 

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

verksamhetsberättelse.  

De verksamheter som främst belastar verksamheten är kondoleanser i samband med att 

medlemmar går ur tiden och uppvaktningar av dem som fyller jämnt. Genom att skicka ut 

GH:aren digitalt har vi kunnat hålla nere kostnaderna något. 

  

Medlemmar  
Sällskapet Gamla Hellener hade 186 registrerade medlemmar, varav 35 kvinnor. Totalt 131 är 

ständiga medlemmar, 25 är kvinnor. Vad gäller ålder kan noteras att 105 medlemmar är över 

70 år. Som ständig medlem i GH är man befriad från medlemsavgift, men många av våra 

ständiga medlemmar väljer ändå att stötta GH genom att betala medlemsavgift till GH eller 

till Supporterfonden, vilket vi tackar för. 

 

Nio medlemmar har för alltid lämnat vår krets. De bortgångna är: Lennart Fröstad, Tore 
Green, Lennart Hjelm, Per Jensing (+2019) Kurt-Göran Kjell, Eva Landström (+2020), Rune 

Lidsell, Björn Renneus, och Rolf Wikström. Dessutom har Barbro Lundin, Yngve Palmqvist 

och Henrik Ögren.  som inte var medlemmar i GH men GH och Hellas närstående gått ur 

tiden. 

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

 

Uppvaktningar 
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Sällskapet har under året uppvaktat totalt 76 hellener med diplom då fyllt år. Tre fyllde 95, 

fyra 90, tre 85 och nio 80 år. Arton fyllde 75, sju blev 70, femton 60 och sjutton blev 50 år. 

 

Ständiga medlemmar 

Till ständiga medlemmar valdes vid årsmötet Ínger Jansson, Margareta Rainer, Hans-Erik 

Andersson och Hans-Eric Barner som alla fyllt 70 år. 

 

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 Peter Fernström före 

Bertil Wistam, Björn Andersson, Jan Sjösten och Anders Ulfhielm i nu nämnd ordning. 

Veteranträffen för friidrottare ägde rum den 17 november. 

 

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.  

Efter de ansökningar som inkommit beslutades att dela ut 98 500 kr i stipendier enligt 

följande: 

Bowling. För extern tränare vid sex tillfällen ges 4000 kr ur Farbrors minne. 

Friidrott. Till helgläger för ungdomar, inkl utbildning av ungdomstränare samt  

träningsmaterial ges 17 000 kr från Farbrors minne. Bilge Kaya får 3000 kr ur Farbrors 

minne, Rufus Arwén får 1000 kr ur Palmérs fond.  

Ur Supporterfonden får Carl-Einar Eskonniemi Söderström 4000 kr, Olle Billgren 2000 kr 

och Carl Widenholm 1500 kr.   

Handboll får 4000 kr ur Farbrors minne till material och kostnader vid träning och tävling. 

Orientering. Från Farbrors minne ges 10 000 kr till träning och tävling i Grövelsjön för 

ungdomar och juniorer. Leonas Mockunas, Galina Rybediuk och Eva Gustavsson får 2000 kr 

var ur Farbrors minne och Åke Johansson får 2000 kronor ur Jutners fond. 

Simning. Från Farbrors ges 20 000 kr till pololagets deltagande i Nordic Waterpolo League 

och utveckling av klubbens unga A-lag. Adam Holma, Felix Falk och Strahinja Krkovic får 

1000 kr var från Palmérs fond. 

Tennis. Utrustningsbidrag på 500 kr var ges ur Farbrors minne till de lovande ungdomarna 

Melker Belfrage, Otto Preger Adam Lindberg, Philip Karlsson, Knut Nyström och Albert 

Ambren. Ur Farbrors även 12 000 kr till tränarutbildning. Teodor Eiritz får 2000 kr ur 

Palmérs fond och Håkan Johansson får 2000 ur Jutners fond. Fabian Engkvist får 2000 kr ur 

Supporterfonden. 

 

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, totalt två per månad. Tyvärr har viljan att delta sjunkit och därmed också det 

belopp som kan delas ut för klubbarnas elitsatsningar. Under året var 95 medlemmar 

registrerade, varav 24 betalade huvudnummer. Tio betalade extranummer. 

Sju vinster med två dubbeltrisslotter registrerades i månadslotteriet. I årsmöteslotteriet delades 

20 skraplotter ut som vinster. 

Under året avled nio medlemmar och andra har strukits. Inga nya har tillkommit. 
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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, 

www.hellasbladet.se , har utnyttjats för att informera om GH:s aktiviteter, liksom GH:s 

hemsida, www.gamlahellener.se . 

 

 

 

 

Stockholm den 24 januari 2022 

 

 

 

Kjell Gustafsson           Jan Falk                       Jan Dahlin                    Peter Fernström         

 

        

 

Kristina Dahlqvist                          Lars-Gunnar Öberg                          Clas Ström      
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