
GH-aren
Nr 1/98 Arg 46 Utges utan presstod - redaktor Alltid Nagon.

Styrelsen har nu samlat ihop sig efter jubel-aret 1997 da vi firade 75 och har
foljande att meddela.

Styrelsen kallar till ARSMOTE torsdagen den 19 feoruari kl 1930
i Sidenkallaren, Repslagargatan 15 , och efterfoljande maltid som
bestar av tva ratter att valja pa 1) Bakad potatis med Skagenrora
a" 100:- eller taljstensbiff med tillbehor a 150:- Dricka till Din
maltid koper Du i kallarens bar till hyfsatt pris. Givetvis ar anmalan
med uppgift om maltidsalternativ obligatoriskt.
Men sa ar det sa att Styrelsen bjuder pa visning av K.A. Almgrens siden-

vaveri kl 18 i smma hus, 1 tr upp, Repslagargatan 15. Kvallstid kostar det 65:- per
persson men GH-kassan sponsar denna summa. Men da maste Du komma i god tid innan 1800
for att delta i guidade visningen. Mycket har skrivits om detta vaveri, men kom och
lyssna och se, for GH-aren har inte utrymme for att beratta om allt.

Anmalan gor Du till nagon i Styrelsen Lasse 604 02 87, Sune 93 79 59, Ake 648 39 73,
Henkan 658 50 01, Kjelle 0171-547 25, Arne 642 46 63, far racka.

Betraffande arsmotet sa ar det sa att vi skall valja ny ordf da Arne Jutner avsagt sig
ev omval, B-O Hansson har aven anmalt avgang med anledning av att nan flyttat till
Lysekil. For omval i ovrigt kvarstar Lasse Akerlind, Henrik Landin, Claes Draggart, Bo
Jutner, Ake 01 vail, Sune Evard, Eva Torngren. Maria Ostb.-Svanelind, avsagt, tidsbrist.

Arsmotet blir alltsa betr lokalen en repris pa arsmotet 1996. Repslagargatan ligger
vaster om den smla delen av Gotgatan mellan S: Paulsgatan och Hogbergsgatan.

Ny ordf - Styrelsen har den uppfattningen att Kjell Gustafsson skall valjas. Vad tyc-
ker arsmotet ?

Till arsmotet har vi en stadgefraga. Har foljer motivering och forslag:

Klubbens sektioner har mer och mer blivit "egna klubbar" och det som tidigare var
det gemensamma Hellas har nastan upphort att existera.

Man kanner bara Hellas som sin egen sektion. Pi sikt kan man da ifragasatta hur vi
skall kunna rekrytera ledare till overstyrelsen och dess VU. Vilka kan ha intresse
att ta nagon av dessa nastan heltidsjobb och skota dem ratt.

Den sammanhallande organisationen inom Hellas i dag for medlemmar som lamnat den
aktiva idrottsliga verksamheten (manga aktiva ar aven med) ar Sallskapet Gamla Helle-
ner (GH) som pa uppdrag av overstyrelsen ombesorjer appvaktningar for jubilarer fran
50 ar och uppat, kondolerar och uppvaktar vid begravningar, saint samordnar med 'OS
uppvaktning for tidigare vip-personer i Hellas.

En tanke som uppkommit i GH-styrelsen ar att fanga upp sa manga medlemmar som moj-
ligt i relativt ung aider och fa dem till medlemmar i GH och genom Hellasbladet
och GH-aren forse dem med information om verksamheten i klubben och pa sa satt fa
dem att karma for att stanna kvar i klubben aven efter den aktiva tiden. For att na
denna effekt bar man alltsa borja i tid. Ett brett medlemsregister (om mojligt val-
skott).kan nyttjas pa nanga satt till klubbens fromma.

Med hanvisning till ovanstaende foreslas foljande att inforas i Hellas stadgar under
§ 1 Medlemskap, 5 st. Klubbens medlemmar ar betalande, standiga och hedersmedlemmar.

Medlem som under kalenderaret fyller 25 ar fors in i Sallskapet Gamla Hellener for
medlemsvardande atgarder men kvarstar for aktivt idrottsutovande i respektive sek-
tion.
Under forutsattning att Hellas arsmote godkanner stadgeandringen enligt forslag
fntas i GH:s stadgar under § 2, st 1: Sa lange medlem i GH betalar ars/medlemsavgif-
ten i Hellas ar densamma i GH frivillig.

For Sallskapet Gamla Hellener och'som''hedersmedlem i Bellas,

ie Jt^tner



Tror du Johannes loparen var dopad?

Svriga kommande aktiviteter.

Mynkabinettet, nya, Henkan undersoker for ett besok.

Vildnarkssoppa med vidhangande historikpromenad blir det tisdagen den 19 rtaj hos
Claesse och Eva pa Nacka gard. Vi inleder med en tirnmes promenad i trakten runt Nacka
Card, dar Claes informerar en del cm det historiska som nan lart sig av salig Arne Ny-
hammar. Samling senast kl 1800-Buss 401 fran Slussen, avstigning Dammtorp. Soppan
efter promenaden. Som dryck tillhandahalles vatten. Tycker Du am nagon annan dryck
till soppan, si ta med Dig den. Anmalan, Ja I. Claes 08 - 716 09 71.

GH-Varpan gar den 4 juni kl 1830 i och vid Hellasgarden. Tdigare kanda kastare beho-
ver inte anmala sig. Nya g5r det ! Det ar torsdag sa till prisutdelningen serveras
nationalmaltiden. Priser far medforas! .._.

GH:s Kraftskiva ar utsatt till torsdageri deri 20/8 - augusti - nagonstans vid Hellas-
garden. Samling 1800. Anmalan" till nagon i styrelsen.

HAR D U tankt Dig delta - notera garna i almanackan och anmal Dig i god tid - det unde
lattar - atminstone for styrelsen.

L&MNAT KAMRATKRETSEN, av naturlig skal: Henry Sagstrom, handbollare och svensk mastare,
mera om hnom i HB, Sven Qgren, hangiven tennisspelare och Gustaf A Carlsson, i yngre
dagar tennisspelare och pa aldre golfare. Kand for hela svenska folket genom sin till-
verkning av GEA:s blodpudding. Kolla nasta gang Du koper den varan. Jag slar vad om
att det ar Palt-brods Gustafs. Dessutom trogen annonso i Hellasbladet - Gustaf alltsa.1

MEDLEiyiS/ARSAVGIFTEN i GH ar fortfarande 50:- inflationsfria SEK. Inbetalningskort bi-
fogas. Alia saval vanliga dodliga som standiga medlemmar har obegransad ratt att be-
tala ett hogre belopp om sa onskas eller att satta en slant som bidrag till vara fon-
der. Se blanketten. Cm nagon vill uppmarksamma den avgaende ordforanden efter 28 ar
sa kan man gora det genom att satta en slant pa Gunnel o Arne Jutners fond for vete-
ran-, motions-, motsvarande idrottsverksamhet (se blanketten.) Ber samtidigt att fa
tacka for manga trevliga och berikande ar med alia GH-are och styrelseledamoter. Nog
sagt om det.

/Tidigare jubilarer under 98 har presenterats i HB 4/97
Har kommer dom som aterstar efter utgivandet.

Februari Ake Attevall

21 Gunnar Aivert 75
22 Ibrsten Olsson 75
24 Karl-Erik Larsson 75
24 Gunnar Svensson D y 75
25 Lars Larsson 50
Mars
8 Torne Tiren 90
15 Anders Johansson 50
16 Hans Dahlgren 50
23 Marie-Louise Widlund 80
26 Hans Ljungberg 50
26 Rolf Wahlstrom 60

Roland Spangberg
Monica Winald
Freddie Olsson
Marianne Engman
Stig Ekman
Majvor Nilsson
Jan Falk
Gosta Nilsson

April

3 Bernt Lindelof
10 Rolf Tegeback
10 Jan Atan
16 Ake Feldt
13 Sven Selin
14 Bertil Berglind
21 Otto Berglind
14 Roland Andersson
30 Hertha Akerlind

75
75
60
70
60
50
50
50
75

60
50
50
50
85
75
80
75
90

Maj
5
5
24
28
29

Juni

Birger Landstrom
Tore Annergard
Rolf Ihuresson
Kurt Bostrom
Lars-Erik Netterberg

75
70
60
60
75

6 Bertil Noro 75
14 Rickard Johansson 60
17 Hans Berglind 50
Juli
2 Per Sahlestram 50
8 Sonia Jonson 80
11 Vanja Wicksell 60
12 Allan Adolfsson 80
14 Gunnar Jansson 80
19. Bertil Nilsson 70
26 Gunnel Jutner 75
30 Eddie Forsberg 75
30 Alf Holmberg 70

ses val pa arsmotet ?


