Kallelse till GH:s Årsmöte 1999-02-15 kl. 18.30
Vi håller oss liksom i fjol till det ”gamla” Södermalm. Årsmötet äger rum i Nurnberghuset,
Björngårdsgatan 14B, ingång från gården (nästan i hörnet vid Högbergsgatan). Kommunalt
åker man enklast med T-banan till Medborgarplatsen och går därifrån. Åker man bil och inte
hittar parkeringsplats på gatorna i närheten, finns oftast plats i P-garaget under Medborgarplatsen.
Det blir årsmöte i stadgeenlig ordning och efter mötet finns möjlighet att inta en måltid och
prata i goda vänners lag.
Menyn är klassisk, biff med lök och stekt potatis, samt därefter kaffe med kaka. Till måltiden
serveras vatten eller lättöl. Det finns möjlighet till starkare drycker till mat och till kaffet, dessa betalas av respektive tillresande. Det gives äfven ett vegetariskt alternativ för dem som så
önskar. Måltiden kostar 150 riksdaler. Den är subventionerad av GH.
Föranmälan är viktig/är ett måste, med tanke på käket. Sker bäst genom att ringa –före
mötet – till Kjell G , Janne Falk eller Åke .
Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att utdelas vid årsmötet. På så sätt sparar vi en hel del i
portokostnader som vi kan använda till andra ändamål i stället. Förslag till dagordning (enligt stadgarna) finns på
GH:arens sista sida.

Hvad gör vi innan sommaren Hjo,

Data, onsdagarna 23 februari och 1 mars kl. 18.00
Under förra året arrangerade GH datakurser hos Sofia Distans på Barnängsgatan 12. Även i år
körs kurserna som blev mycket uppskattade. Kurserna tar ca 2 timmar respektive kväll. Det
genomförs under sakkunnig ledning i form av en information med praktiska tillämpningar om
datorer, Internet och annat. Det hela beräknas ta ca två timmar varje kväll. Vi har bokat ovanstående två onsdagar och har 15 platser vid vardera tillfället.

Inom parentes kan vi också nämna att vi har planer att lägga ut en hemsida om GH, vår bakgrundshistoria och nutid, under våren. Du kan också se de hemsidor som lagts upp för övriga
sektioner och för Hellasgården på http://www.hellas.a.se/. Ett ”besök” på dessa kan rekommenderas. Där finns mycket läsvärt om sektionernas verksamhet, tävlingsresultat, och kommande arrangemang ute på Hellasgården.

Tal till Nationen
Är inte så allvarligt som det låter. Det beskrivs som en hyllning?! till vår tids mest hatade yrkesgrupp: Politikerna. En musikalisk stå-upp om umbäranden under svenskt 1900-tal. Den ser
vi på Stadsteatern onsdagen den 15 mars kl. l9.00. Föreställningen är ett uruppförande av
Erik Uddenberg i regi av Etienne Glaser. Den föreställning vi har bokat in är ett av de sista
offentliga genrepen inför premiären den 17 mars.

Anmälan …. . Om de fylls upp snabbt och ytterligare efterfrågan finns kan vi eventuellt
skaffa fler platser. Kostnad, ånej; Det är gratis, GH och Stadsteatern bjuder!

Vildmarkspromenad Torsdagen den 18 maj 2000.
Vildmarkspromenaderna med tillhörande välsmakande måltid är populära och har blivit en av
GH:s traditioner. Den görs som vanligt under sakkunnig ledning av Eva och Classe och den
efterföljande måltiden intas å Nacka Gård.
.

GH-varpan med Boule
Årets GH-varpa äger rum torsdagen den 6 juni kl. 18.30. Titelförsvarare är Roland Runfast.
Inkastning från 17.30. Kända kastare behöver ej föranmäla, men väl nytillkomna samt boulare. Efteråt intas traditionell torsdagsmåltid. Öl och vatten finns, starkare drycker må medföras av respektive tillresande efter var och ens tycke och smak.

Kräftskiva preliminärt den 24 augusti
Vill vi åxå puffa för. Mer information kommer i sommarens utgåva av GH:aren. Där får Du
också veta mer om planerna för höstens evenemang, bl.a. ett eller annat med botanisk anknytning.

Mycket Välkomna till GH:s evenemang ska Ni alla vara!
Ålandsresa
Anordnade vi en, i december. Vi var 21 Gamla Hellener, alla unga i sinnet, som vågade oss ut
på Ålands Hav . Vi fick en mycket trevlig resa tillsammans med goda vänner , trevlig samvaro och ett dignande välsmakande julbord. Havet kan vara stormigt vid den tiden på året, men
det märkte vi inte mycket av. Undantaget var när vi skulle ut från kaj i Mariehamn när sidvinden var så stark att det krävdes två bogserbåter (nåja bogserbåt och båt) för att få ut kryssningsdrottningen från kaj. När vi äntligen, drygt två timmar försenade, kommit iväg gick
dock färden galant. Till Stockholm kom vi dock, trots motvinden, en knapp timme försenade.

Medlemsavgiften
I GH är fortfarande bara 50:-/år. Inbetalningskort bifogas - GH:s postgiro 50 53 33-5. Berika
gärna inbetalningen med några kronor till fonderna – FARBRORS (lång och trogen verksamhet, PALMERS (juniorstipendier), JUTNERS (motion, veteran och liknande), KLUBBLOKALFONDEN (säger sig själv). Vi kommer på årsmötet att lotta ut ett antal jubileumsböcker. Förutsättning för att delta är att man betalt årsavgiften för år 2000 senast 10 februari.

BINGO-LOTTO (Kroners (numera))
Du, som ändå köper lotter men inte gör det genom GH, ändra taktik och köp dem genom
GH. Du får dem med posten senast torsdag i aktuell spelvecka. Varje lott Du köper innebär

ett bidrag som går till Fonderna och GH:s övriga verksamhet. På så bidrar Du till att GH
kan ordna och subventionera arrangemang för våra medlemmar.

Våra Jubilarer
GH har sedan en lång tid sett som en av sina uppgifter att hylla våra medlemmar när de fyller
vissa jämna och ojämna år. De som det finns anledning att hylla i år är följande:
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Ni kommer väl ihåg vår kurs i trafiksäkerhet från senaste GH:aren. Vi ger en kort repetition
och fortsätter därefter med fyra nya avsnitt.

Nedanstående är de punkter som enligt stadgarna ska finnas vid GH:s årsmöte. Ett komplett förslag jämte förslag
till verksamhetsberättelse och ekonomiska handlingar utdelas vid årsmötet.

Förslag till dagordning vid sällskapet Gamla Helleners 78:e årsmöte tisdagen den februari 1999 å NurnbergHuset, Björngårdgatan 14 B å Södermalm.
$ 1.
$ 2.
$ 3.
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$ 10.
$ 11.

Fråga om årsmötet i behörig ordning blivit utlyst.
Val av
a) ordförande och b) sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
Styrelsens berättelser.
Verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter utdelas vid årsmötet.
Revisorernas berättelse.
Utdelas vid årsmötet.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Val av styrelse för 2000 (1999 års styrelse inom parenteser)
A. Ordförande
B. Ledamöter (minst 4 st.)
Val av två revisorer och en revisorssuppleant. (1998 års revisorer inom
parentes)
Fastställande av årsavgift och avgift för ständigt medlemskap.
Styrelsens förslag till årsavgift 50:- (oförändrat) och till ständigt medlemskap
1000:- (oförändrat).
Godkännande av styrelsens förslag till ständiga medlemmar.
Frågor väckta av styrelsen eller GH-medlemmar.
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Övrigt.
Mötets avslutande.
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