GH:aren nr 1 i nådens år 2003

Redaktör är som vanligt alltid en eller annan och med reservation för ett eller annat feltyrck

Kallelse till GH:s Årsmöte tisdag 2003-02-18 kl.
17.15 på Tullmuséet !
Vi har under några år hoppat lite när det gäller årsmöte(slokaler) utan att vi därför känner oss
särskilt veliga. Årets går som skrivits av stapeln på Tullmuséet på Alströmergatan 39 (T-bana
Fridhemsplan, uppgång Fleminggatan). Vi inleder med en guidad tur på ca 1 timme och får
veta mycket om tullar och tullare. Vi får även exempel på en del försök att…, men tullpoliserna själv har ju också redan sett dem, så det är nog ingen idé att själv försöka. Och fortsätter
sedan med själva årsmötesförhandlingarna. Därefter är det dags för maten och trevlig samvaro
med kamraterna i GH. Till livs får vi oss en god varmrätt, sallad, bröd, löl eller vatten. Samt
kaffe och kaka på maten.. För den sakkunniga guidningen och maten får Du betala 120 kr,
kontant och subventionerat på plats.
Föranmälan är viktig/är ett måste, med tanke på käket. Sker bäst genom att ringa –före
mötet och senast onsdag den 12/2–
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,

Teater vill vi gärna gå på.
Vi satsar lite smått kulturellt och på musik, på Stadsteaterns föreställning av Kung Ubu. Datum för genrepet är inte fastställt, men gissningsvis blir det någon gång i början av vecka 15,
och då endera av dagarna 7-9 april, spelplats Klarascenen. Vi saxar ur Stadsteaterns presentation:
” Ubu har en idé. Han ska döda hela världen, sno pengarna och sticka. För han vill bli skitförmögen. Och med falskhet, feghet och förslagenhet är inget omöjligt i denna värld
Möt Kung Ubu på Klarascenen i vår! En musikal av Bengt Ernryd och Mats Nörklit baserad
på Alfred Jarrys pjäs om Kung Ubu.”
I rollistan hittar vi bl.a. Björn Gedda.
Föranmälan är det självklart, och Du anmäler Ditt intresse till – Kjell G eller Janne
Falk, telefon och epost enligt ovan, vi försöker få 20 biljetter, först till kvarn …
GH-Golfen, nyhet för året !
Det är många i GH-kretsen som har tagit till sig spelet med den lilla bollen och de många
klubborna (och ännu fler slag). Vi försöker samla till en gemensam golfrunda Torsdagen (eftermiddagen) den 22/5 och några timmar framåt. Spelplats blir Viksbergs Golfklubb söder om
Stockholm. Banan har drygt tio år på nacken och är omväxlande, trevlig och spännande. Efteråt samlas vi som vill i restaurangen och berättar om alla våra lyckade utslag, chippar och
puttar, glömmer de dåliga slagen och (bort)förklarar varför det inte alltid gick som det skulle.
Inget är subventionerat, Du betalar ordinarie priser för greenfee och för restaurang.
Föranmälan är det självklart, och Du anmäler Ditt intresse till – Kjell G eller Janne
Falk, telefon och epost enligt ovan. Som alltid när det gäller golf gäller lugn backswing och
god framförhållning, vi vill ha Din anmälan senast tisdag 8 maj!

GH-varpan med eller utan Boule
De senaste årens upplaga har blivit Boule utan Varpa. Vi utlyser i alla fall årets GH-varpa
och den äger rum torsdagen den 5 juni kl. 18.30. Inkastning från 17.30. Kända kastare behöver ej föranmäla, men väl nytillkomna samt boulare. Efteråt intages traditionell torsdagsmåltid. Öl och vatten finns, starkare drycker må medföras av respektive tillresande efter var
och ens tycke och smak. Anmäl till Kjell G eller Janne Falk, telefon och epost enligt ovan.

Kräftskivan kommer den 21 augusti (torsdag)
Den vill vi åxå puffa för. Mer information kommer i sommarens utgåva av GH:aren, men räkna med att den uppläggning vi haft de senaste åren kommer att kvarstå. Anmälan kan vi redan
nu spika till senast fredag 15/8, Kjell G eller Janne Falk, telefon och epost enligt ovan

Hvad planerar vi då till Hösten?
Hjo, ett eller annat museibesök lär det bli. I våra tankar finns bl.a. Cosmonova, kanske Stadsmuseet eller Tullmuseet.
Förhoppningsvis ska vi också hinna med ett teaterbesök om det kommer någon passande och
intressant föreställning.
Verkar något/några av förslagen intressanta, skulle vi se på något annat? Har Du något som
Du skulle vilja besöka med Dina kamrater i GH? Hör gärna av Dig med förslag till styrelsen!

Mycket Välkomna till GH:s evenemang ska Ni alla vara!
Medlemsavgiften
I GH är fortfarande bara 50:-/år, frivillig men ändå gärna. 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).

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:
Datum År Namn
02/01
70 Ann-Margret Elmroth
07/01
60 Tord Svärd
07/01
75 Rune Nykvist
08/01
80 Karl-Evert Woodsack
13/01
80 Kurt Bride
18/01
75 Mildrid Carlsson
23/01
80 Märta Berglind
28/01
75 Sven E Kindblom
02/02
60 Inga-Lill Ehn
03/02
80 Åke Attevall
04/02
80 Roland Spångberg
08/02
60 Gunda Fernström

Datum År Namn
12/07
85 Allan Adolfsson
15/07
60 Ulla Björkner
17/07
50 Dan Klang
21/07
60 Hans Liljedahl
30/07
75 Alf Holmberg
30/07
80 Eddie Forsberg
12/08
60 Torbjörn Tirén
19/08
50 Lennart Gjälby
21/08
50 Lars Kahl
04/09
85 Herbert Willny
05/09
60 Barbro Flodström
07/09
60 Kurt-Göran Kjell

21/02
22/02
24/02
26/02
19/03
14/04
21/04
22/04
24/04
29/04
05/05
10/05
14/05
25/05
27/05
28/05
29/05
06/06
06/06
10/06
15/06
20/06
04/07
07/07

50 Macke Edan
80 Torsten Olsson
80 Gunnar Svensson
70 Jan Höög
70 Hans Trygg
80 Bertil Berglind
85 Otto Berglund
60 Per-Olof Nordh
60 Nils-Erik Bergsmo
60 Jan Johansson
75 Tore Annergård
70 Bo Amnell
85 Stig Sjökvist
70 Jan Elvin
50 Charlotte Åkerlind
70 Olle Dahlström
80 Lars-Erik Netterberg
60 Kerstin Ögren
80 Bertil Noro
50 Elisabeth Brännsjö
70 Gösta Ek
60 Bo Romson
70 Björn Gullström
60 Bo Källberg

14/09
19/09
26/09
28/09
01/10
01/10
09/10
11/10
14/10
14/10
14/10
19/10
20/10
23/10
28/10
06/11
16/11
17/11
24/11
24/11
02/12
22/12
27/12
31/12

60 Margareta Forslund
60 Kurt Andersson
85 Alex Blomberg
70 Ragnar Arve
70 Lennart Sundberg
75 Bror Söderström
80 Henrik Holm
95 Adolf "Adde" Franzen
60 Solveig Nyberg
70 Bo Ericsson
75 Britt Grilli
70 Bertil Werner
60 Björn Wedelin
60 Kenneth Berglund
60 Christian Tollstoy
60 Keith Sandqwist
85 Bertil Sundberg
70 Sven Thelander
60 Olle Edman
60 Matthias Kroner
50 Rajne Söderberg
85 Eva Landström
70 Barbro Lubeck
70 Berit Ekström

Lite här och där puffar vi för GH:s och Supporterklubbens fonder. Genom att ge ett
bidrag till någon av fonderna bidrar Du till att stödja Hellas ungdoms och elitverksamhet.

Detta nummer av GH:aren distribueras dels via posten dels via e-post.. Vi har ca 100 medlemmar med registrerad epostadress. Genom att skicka ut GH:aren elektroniskt sparar vi ca
500 kr/nr som vi kan använda till andra aktiviteter. Om Du också vill ha Din GH:are via
epost, hör av Dig till någon i styrelsen, så ordnar vi det. Vi kan också komma att sända ut hastigt påkomna evenemangstips via epost.
Vi i styrelsen är:
Kjell Gustafsson
Jan Falk
Rune Lidsell
Eva Törngren
Åke Olvall
Sune Svärd
Bertil Werner

BINGO-LOTTO

Har vi hållit på med ett antal år. Det är jämte medlemsavgifterna GH:s största inkomstkälla, så
! Lotterna sänds ut en gång per månad i förväg. Varje lott Du köper innebär ett bidrag som
går till Fonderna och GH:s övriga verksamhet, Du bidrar också till att GH kan ordna och
subventionera arrangemang för våra medlemmar.

Förslag till Dagordning (enligt stadgarna) vid Sällskapet Gamla Helleners årsmöte tisdagen den 18 februari år 2003 å Tullmuséet. (Medtages gärna till årsmötet)
$ 1.
$ 2.
$ 3.
$ 4.
$5
$ 6.
$ 7.

$ 8.

$ 9.
$ 10.

$ 11.
$ 12.
$ 13.
$ 14

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 2003 (2002 års styrelse inom parenteser)
A. Ordförande
(Kjell Gustafsson)
B. Ledamöter (minst 4 st.) (, Jan Falk, Rune Lidsell, Åke Olvall, Sune Svärd,
Eva Törngren och Bertil Werner. (Claes Draggart har avlidit under året))
Val av två revisorer och en revisorssuppleant. (2002 års revisorer inom parentes) (Bertil Jonsson (aukt revisor), Guy Olmin, suppleant Lars-Göran Åkerlind)
Val av valberedning och sammankallande i valberedningen.
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.:
Övrigt.
Mötets avslutande.

Några Bilder på välbekanta Hellaskändisar från jubileet 2002, fler finns på årsmötet !

