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Kallelse till GH:s Årsmöte Torsdag 2008-04-24 kl. 

18.00 på Hellasgården ! 
 

Årsmötet avser enbart förvaltningen av stiftelsen Farbrors minne eftersom handlingarna avse-

ende dessa var oklara vid ordinarie årsmötet. 

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att utdelas vid årsmötet. 

 

Extra Årsmöte 

 
Förslag till Dagordning (enligt stadgarna) vid Sällskapet Gamla Helleners årsmöte tors-

dagen den april  år 2008 å Hellasgården 

 

$ 1. Fråga om årsmötet i behörig ordning blivit utlyst. 

$ 2. Val av  a) ordförande och b) sekreterare för mötet. 

$ 3. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet. 

$ 4. Styrelsens berättelser. 

Ekonomisk redogörelse för stiftelsen Farbrors minne utdelas vid årsmötet. 

$ 5 Revisorernas berättelse. 

 Revisorernas berättelse för stiftelsen Farbrors minne utdelas vid årsmötet.  

$ 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 

 Ansvarsfirhet för förvaltningen av stiftelsen Farbrors minne 

$ 14 Mötets avslutande.  
 

OBS! Att medlemsavgiften till GH måste vara betald för att Du ska ha yttrande- och rösträtt 

på årsmötet. 

 

MEDLEMSAVGIFTEN ! 
Är frivillig men GÄRNA. Postgirot för medlemsavgiften, minst 50 :-, är som 

alltid 50 53 33-5. Tänk även på stipendiefonderna. 

GH-Golfen 
Avhålls i år  som meddelats i tidigare utgåvor av detta formationsblad 

Torsdagen (eftermiddagen) den 15/5. Vik dagen redan nu! Låt inte barn och barnbarn 

avhålla Dig från en trivsam eftermiddag med Dina klubbkompisar. Spelplats blir Viks-

bergs Golfklubb, var annars. Ideväckare och upphovsman är Björne Andersson från  fri-idrott. 

Vi har levt upp till ambitionen att samla medlemmarna över sektionsgränserna och under åren 

hittills haft deltagare från bowling, fri-idrott, simning, orientering och en och annan multisekt-

ionell. Och, det finns alltid plats för fler. Efter avslutat värv samlas vi i restaurangen och 

njuter av en enklare måltid, våra minnen (eller ibland hellre glömda moment, dock minns 

ibland tyvärr kompisarna dessa bättre) från spelet och en liten prisutdelning.  

Ordinarie greenfee gäller.  

Förhandsanmälan till till Kjell G, tel 671 03 70 (arbetstid), 0708-278 590 (fritid) eller, Janne 

Falk tel 0706-201 252, eller som alltid, epost till kjgus@wmdata.com eller jan.falk@dn.se 

mailto:kjgus@wmdata.com
mailto:jan.falk@dn.se


GH-Varpan med boule 
(fast utan varpa) Avhålls i år på 

Torsdagen (eftermiddagen) den 5/6. Spelplats blir traditionellt Hellasgården, självklart. In-

kastning kl 17.30 och start kl 18.00. Efter det att resultatordningen är utkristalliserad samlas 

vi för en traditionell torsdagsmåltid, utan pannkaka, men väl med andra njutbara tillbehör! 

Förhandsanmälan till till Kjell G, tel 671 03 70 (arbetstid), 0708-278 590 (fritid) eller, Janne 

Falk tel 0706-201 252 (all tid), eller naturligtvis, epost till kjgus@wmdata.com eller 

jan.falk@dn.se 

 
Vi i styrelsen är: 

 Kjell Gustafsson    Skärav 3  746 39 Bålsta          hem 0171-547 25  arb 08-671 03 70         
kjgus@logica.com 

 Jan Falk                 Bengt Färjares v 1  182 77 Stocksund  hem 85 70 13  mob 0 706-201 252        
jan.falk@dn.se 

 Rune Lidsell           Grevgatan 42,  114 53 Stockholm           hem 662 29 15      

 Eva  Törngren        Värtav 14,  115 24 Stockholm      hem  660 81 21     
eva.torngren@swipnet.se 

 Cecilia Sjölander    Claras gr 3B, 141 30 Huddinge, tel hem 711 21 28     ceci-
lia.sjolander@bredband.net 

 Barbro Thörnelöf    Birger Jarls v 5, 130 54 Dalarö tel hem 501 504 08                                       
barbro.thornelof@swipnet.se 

 Sune Svärd            Dörrv 24 2tr,  12244 ENSKEDE  hem 93 79 59    

 Kristina Dahlqvist   Yxsmedsgr 1 3 tr, 111 27  Stockholm    hem 216637                                 
kristinadahlqvist@telia.com 

 
Vi informerar även om valberedningen som är 

Kjell Löfberg (sammankallande), tel 773 14 22,   Bo Jutner, tel 640 43 13,  

Sven Kindblom tel 717 90 90. 

 

 

 
 

mailto:kjgus@wmdata.com
mailto:jan.falk@dn.se
mailto:eva.torngren@swipnet.se
mailto:cecilia.sjolander@bredband.net
mailto:cecilia.sjolander@bredband.net

