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V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E   F Ö R  Å R  1 9 9 9 
 
 
Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed berättelse över 
verksamheten under 1999. 
 
 
Styrelsen som tillsattes av årsmötet 1998-02-11 har haft följande 
sammansättning. 
 
Ordförande:              Kjell Gustafsson 
Sekreterare:             Jan Falk  (protokoll) 
Uppvaktningssekreterare: Vakant 
Kassaförvaltare:                  Gerd Hallberg 
Vårdare av Farbrors grav: Åke Olvall 
Klubbmästare:               Henrik Landin 
Mentorer:                        Claes Draggart 
                                            Arne Jutner 
                                            Bertil Werner 
Ledamöter:                        Sune Svärd 
                                  Eva Törngren 
 
Allmänt: 
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
 
Sällskapets styrelse har även haft inblick i moderklubbens verksamhet genom 
att ledamöterna har haft ett antal styrelseposter både i överstyrelsen och 
i sektionsstyrelserna. I överstyrelsen har Kjell Gustafsson ingått. Arne 
Jutner och Henrik Landin har haft olika uppdrag i simsektionens styrelse, 
Arne som pådrivare för Mastersimningen och Henrik som kassör i sektionen. 
Sune Svärd är sekreterare i Supporterklubben. Jan Falk, håller sig 
informerad om orientering där han är medlem. 
 
Ekonomi 
Sällskapet Gamla Helleners ekonomi och förvaltningen av fonderna framgår av 
kassörens, Gerd Hallberg, ekonomiska berättelse. Noterbart under året är 
att GH och fonden Farbrors Minne genom ett testamente fått mottaga ett 
större arv efter hellenen Ivan Hallgren. För att på bästa sätt förvalta den 
växande fonden har styrelsen arbetat med en ombildning av Farbrors Minne 
till en stiftelse. 
 
Medlemmar 
Sällskapet Gamla Hellener har 349 medlemmar varav 75 är kvinnor. Detta 
innebär att GH fortfarande är den näst största sektionen i Hellas, bara 
simsektionen har fler medlemmar. Vid Hellas och GH:s årsmöten 1998 gjordes 
en stadgeändring som innebar att alla Hellener fr o m 25 år också är 
GH:are. 
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Vår ålderman är Herman Bortz som är född 1903-03-26. Herman är orienterare 
i grunden och har varit verksam både som aktiv och som ledare, bl.a. som 
erkänt duktig banläggare. Han är också en värdig representant för ett fint, 
men numera inte så vanligt hantverk med konstnärliga förtecken, han är 
ciselör. 
 
Under verksamhetsåret har 9 medlemmar i sällskapet för alltid  lämnat vår 
krets. 
De bortgångna är: Arne Marténg, Lennart Brunnhage, Pelle Johansson, Göte 
Almerborn, Erik Holm, Margit Thorsson, Hugo Björk, Paul Björklund, Ragnar 
Gustafsson. Här borde även Ann-Margret Olsson (änka efter Perre) funnits med. 
 
På samma sätt som under tidigare år har GH kondolerat, både för egen och 
för hela Hellas räkning. 
 
Uppvaktningar 
Sällskapet har under verksamhetsåret uppvaktat totalt 59 jubilerande 
Hellener, såväl inom som utom sällskapet. Av dessa fyllde tio 50 år, tio 
fyllde 60, elva 70, sex 75 och tio fyllde 80 år. Vidare gratulerade fem 
85-åringar, sex 90-åringar samt en 95-åring ? förre Hellasordföranden Georg 
Werner. 
 
Ständiga medlemmar 
Vid föregående årsmöte kallades till ständiga medlemmar med anledning av 
att de uppnått en ålder av 70 år under 1998; Tore Annergård, Mildrid 
Carlsson, Sven Kindblom, Harry Mogren och Rune Nykvist. 
 
GH-gymnastiken 
"Spänsta med GH", gymnastikverksamheten är inne på sitt 36:e verksamhetsår. 
Styrelsen bugar för Paul Milestad och de övriga som håller i tåtarna. 
 
Evenemang 
Under verksamhetsåret har genomförts ett antal arrangemang. 
 
Vildmarkssoppa med vidhängande historisk rundvandring i Nacka har blivit en 
tradition under våren. Det var som vanligt Claes Draggart och Eva Törngren 
som stod för arrangemanget. 
 
I början av juni, närmare bestämt den 3:e, arrangerades traditionellt 
GH-varpan ute vid Hellasgården. Årets vinnare var Roland Runfast. Även 
tävling i den ädla boulesporten ägde rum denna dag. Boulemästare blev 
"Lillan" Spångberg och Lennart "Sotarn Sköld. Tävlingarna avslutades som 
vanligt med middag i klubbrummet vid motionslokalen. 
 
 
Den traditionella årliga kräftskivan gick av stapeln den 19 augusti vid 
Hellasgården med ett 20-tal glada deltagare. Eva Törngren och Classe 
Draggart stod som vanligt för den trevliga dukningen och den lukulliska 
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spisen på ett föredömligt sätt. 
 
Höstens teaterhändelse blev "Hjälten på den gröna ön" som GH bevistade den 
21 september på Stadsteatern. Av publikens 450 personer var det bara 420 
stycken som inte kom från GH. 
 
Klefbecksjetongen 
Inga jetonger har delats ut under året. 
 
Stipendier 
Under verksamhetsåret har stipendier från de av Gamla Hellener förvaltade 
fonderna utdelats enligt följande: 
Ur Farbrors minne till orienterarna Marianne Lindström och Benny Erström) 
(750 kr vardera, samt till Per-Arne Bergman) (tennis), Chris Lindström) 
(handboll), Jennie Jutner (dampolo), Leila Granroth (bowling) och Marie 
Tjernell (friidrott) som alla fick 1500 kr var. 
Ur Palmérska fonden till Jenny Sjösten (orietering), Erik Björkander 
(tennis), Daniel Höök (friidrott) som fick 700 kr var samt Johan Linde och 
Sofie Lundberg (vattenpolo) fick 350 kr var. 
Ur Jutners fond till simledaren Gunnar Stalin och friidrottsveteranen 
Christer Högrelius, som fick dela stipendiet. 
 
Övriga aktiviteter: 
Driven med Bingolottförsäljning fortsatte under året under Arne Jutners 
överinseende och var en av GH:s viktigaste inkomstkällor med totalt ca 25 
000 kronor. 
 
Klubblokalen: 
Arne Jutner har varit verksam i klubblokalen för olika för Hellas 
gemensamma uppgifter. 
 
Övrigt 
Redaktören och ansvarige utgivaren (ett samarbete mellan ordföranden och 
styrelsens mentor) har utkommit med tre nr av "GH-aren" och dessutom har 
Hellasbladets nr 1-4 utnyttjats för att informera om GH:s verksamheter. 
 
Mastersimmarna, varav de flesta är med i GH, har under året fortsatt sina 
framgångar, såväl inom Sveriges gränser som utom. Även orienterarna och 
tennis har haft full verksamhet uppåt i åldrarna. Även många av bowlarna 
får inräknas i verksamheten för seniormedborgare. Man får inte heller 
glömma handbollssektionens Trimlag som försvarar Hellas färger med den 
äran. 
 
 
 
 
Stockholm den 15  februari 2000 
 



 
SIM OCH IDROTTSKLUBBEN HELLAS 
Sällskapet Gamla Hellener   2007-10-25 

C:\Data\GH\Verksamhetsberättelser\Verksamhetsberättelse för år 1999.doc  Sidan 4 av 4  

 
 
 
Kjell Gustafsson        Jan Falk      Gerd Hallberg 
 
 
 
Claes Draggart   Arne Jutner    Bertil Werner 
 
 
 
Henrik Landin     Åke Olvall         Eva Törngren 
 
 
 
Sune Svärd           Eva Törngren 
 
 


