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GH:aren nr 1 ungefär i nådens år 2017   Redaktör är som vanligt alltid en eller annan  

 

NU E’RE DAX !  
 

Kallelse till GH:s Årsmöte Torsdag 2017-02-16 

kl. 18.00 ! på Hellasgården, Kongressen (Annexet) ! 
  
Vi inleder 18.00, exaktementum!. För förtäring m.m. får Du betala 100 kr, kontant och 

subventionerat på plats. Färdiga beräknas vi kunna vara, någon gång mellan 20.00 och 20.30. 

Krubbet kommer att vara Bastuns goda soppa, baguette, löl eller vatten, kaffe och kaka. 

Eftersom bastun inte har rättigheter gäller den tidigare principen att ”eventuella förgyllare 

medföres av respektive resande efter tycke och smak”.  
 

Som vanligt kommer vi även att ha 

Supporters årsmöteslotteri med 

penninglotter och ringlotterier med fin-fina 

priser (ta med stora plånboken, jämna pengar, 

två lotter 10 kr, fyra lotter 20 kr o.s.v.), ingen 

växel, men gärna dricks, utnämning av nya 

ständiga medlemmar m.m. Utöver de 

traditionella priserna märks två intressanta och 

läsvärda böcker skrivna av en viss Ivor Thord 

Gray. Han är mer känd som Generalen, den 

som en gång i tiden donerade ett pampigt 

vandringspris till Hellas skidåkare. och även 

senare gav donationer till Hellas.  

Han blev också ständig medlem i Hellas. 

Böckerna heter En gringo bland rebeller och 

Bland Tempelruiner och Gudabilder. Vi ska 

försöka få ytterligare något bokpris med 

Hellasanknytning 

 

 Föranmälan till mötet är viktig/ett måste, 

med tanke på krubbet. Sker bäst genom att 

ringa –före mötet och senast torsdag den 9/2– 

till Kjell G, tel 0708-278 590, Janne Falk tel 

0706-201 252, Classe 0705-132 020 eller 

naturligtvis, epost kjellgus45@gmail.com, 

jan.falk@publicist.com  , classe@stroms.eu. 
 

 

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer som vanligt att utdelas vid årsmötet. 

Förslag till dagordning (enligt stadgarna) finns å denna GH:ares sista sida. 
 

Evenemang 
Anmälan (förhands) till samtliga GH:s evenemang nedan görs lämpligen och oftast till Kjell G, 

tel 0708-278 590, Janne Falk tel 0706-201 252, Classe Ström 0705-132 020 eller naturligtvis, 

epost kjellgus45@gmail.com, jan.falk@publicist.com, eller classe@stroms.eu, om inte annat 

anges. 
 

Fri-idrottsveteraner 

Återträff onsdag den 15 mars 2017 
Plats: Scandic Anglais Detta är ett samarrangemang 

tillsammans med fri-idrottsklubben för äldre tidigare 

fri-idrottare i Hellas. Under 2016 hade vi två 

återträffar på Scandic Anglais med stort deltagarantal. 

Återträffarna har blivit en tradition och utöver träffen i 

mars planeras även en i oktober 2017. Inbjudan till 

medlemmar kommer endast på detta sätt och i 

Hellasbladet 2016/4. Du som är intresserad av att 

delta, hör av dig till peter@fernstrom.org  eller lars-

gunnar.oberg@swedbank.se   

Utöver glädjen att stråla samman efter många år 

har också flera av deltagarna på nytt tagit klivit in 

i Hellas och betalt medlemsavgiften till GH. 

GH-boulen torsdag 8 juni kl 17.30 
Är en lång tradition i Gamla Hellener, tidigare hölls.  

den som GH-varpan, men har sedan många år övergått 

till Boule. Den hålls alltid på en torsdag i närheten av 

Bo-dagen, och efter avslutad tävling njuter man av 

traditionell torsdagsmat med tillbehör och någon enkel 

prisutdelning till de tävlande. Inkastning från kl 17.30 

Förhandsanmälan nödvändig och senast måndag 5 

juni! 

GH-golfen onsdag 9 augusti 
Är ytterligare ett av GH:s traditionella evenemang. 

Den går alltid på Viksbergs Golfklubbs trivsamma 

bana. Årets GH-golf äger preliminärt rum den 9 

augusti, på eftermiddagen. Efteråt tar vi något ätbart i 

restaurangen och har en enkel prisutdelning. 

Förhandsanmälan senast onsdag 2 augusti. 
 

Det kommer också en höstträff för fri-

idrottsveteranerna. Se mer i Hellasbladet, september. 
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Andra evenemang (inte enbart GH) 
HELLAS ALLIANSFÖRENINGS årsmöte är TORSDAGEN den 30 mars kl 19.00 

 
Vad skulle du själv vilja besöka? Hör gärna av dig till styrelsen med förslag 

 

Mer om kommande evenemang informeras i Hellasbladet och på GH:s hemsida 

 
 

MEDLEMSAVGIFTEN ! 

Är numer ett måste. Är Du enbart med i GH behövs den bl.a. för att få Hellasbladet. 

Postgirot för medlemsavgiften, minst 100:-, är som alltid 50 53 33-5.  

Du kan också lämna ditt bidrag till supporterverksamheten som tidigare, 300:- (medlemskap i 

GH ingår), extra andelar kostar 125:- styck. Och/eller till GH:s övriga fonder, valfritt 

belopp. 2016 har vi kunnat dela ut drygt 80 000 kr från GH:s fonder och 

22 000 kr från Supporterfonden. 

 Glöm heller inte att Du själv kan vinna på din andel i Supporterfonden! Under året har vi 

varje månad dragning på ditt medlemsnummer. 

 

Inbetalningskort bifogas! OBS! Att medlemsavgiften till GH måste vara betald för att Du ska ha 

yttrande- och rösträtt på årsmötet. 

 

På inbetalningskortet finns möjlighet att ge ett (alltid välkommet) bidrag till någon av GH:s 

fonder. Dessa är kortfattat: Stiftelsen Farbrors minne med inriktning på stipendier och projekt 

inom klubbarnas ungdomsverksamhet, Mille och Carl Palmérs fond för ungdomar och juniorer, 

Gunnel och Arne Jutners fond för veteranidrott och inte minst Supporterfonden med inriktning 

på elit, se nedan. Du kan åxå läsa om fonderna på GH:s hemsida, 

http://www.hellas.se/gh/ghs_stiftelser.htm 
 

Supporterbulletinen 

 

Evenemang 

Supporters medlemmar är naturligtvis välkomna att medverka vid  Aktiviteter och evenemang 

enligt ovan som går av stapeln i Gamla Helleners regi. Läs mer om aktiviteterna i detta och 

kommande nummer av GH:aren vilka självfallet kommer att tillsändas alla supportermedlemmar. 

 

Medlemsavgift 2017 

Med detta nummer av GH:aren följer en avi för inbetalning av medlemsavgiften.  Avgiften är 

som tidigare 300:- för medlemskapet och möjlighet finns, givetvis, att för ytterligare en eller 

flera extra andelar á 125:- styck öka vinstchanserna i de båda medlemslotterierna. 

I medlemsavgiften ingår medlemsavgiften i GH. 

(Notera att flera av Supporters medlemmar redan under december 2016 har betalat 

medlemsavgiften för 2017 så, Du som har betalat ska inte betala en gång till (om du inte vill ha 

en extra andel à 125 riksdaler). Är Du osäker om Du har betalat eller ej så kontaktar Du Classe 

på 0705-132 020 eller på classe@stroms.eu.) 
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GH har varje år glädjen att kunna gratulera, för Hellas och GH:s räkning, de av våra 

medlemmar som fyller jämt (och i några fall även ojämnt). Detta verkställs av vår duktiga 

uppvaktningssekreterare Kristina Dahlqvist och ibland av någon vikarie. I år är de hela 56 

stycken. Glöm inte att gratulera våra kamrater när de fyller jämnt! 

 
Fyller När Heter  Fyller När Heter 

70 18/01 Karin Norbeck  80 24/05 Eric Forslund 

50 20/01 Helena Gregoriusson  70 25/05 Björn Holmgren 

75 26/01 Barbro Lundin  75 13/06 Owe Norberg 

80 03/02 Rolf Wikström  70 13/06 Frank Ström 

80 08/02 Jonas Ernfridsson  70 14/06 Massoud Zojaji 

50 08/02 Fredrik Lindberg  70 20/06 Hans Carlsson 

50 11/02 Ulrika Wendt  70 24/06 Julio Gabriel 

85 12/02 Lars Pettersson  75 25/06 Bengt Johansson 

60 15/02 Bo Cederlöf  75 19/07 Dick Hoppe 

50 15/02 Eva Gustavsson  70 23/07 Lennart Björk 

75 17/02 Kristina Dahlqvist  50 28/07 Stefan Hall 

50 21/02 Elisabeth Hjertman  70 09/08 Lars Ramqvist 

70 22/02 Ulf Berggren  90 11/08 Barbro Thörnelöf 

50 22/02 Dag Lindberg  80 12/08 Hans G. Bengtsson 

60 23/02 Per Hägglund  75 13/08 Lars Generyd 

50 01/03 Stefan Sundström  75 19/08 Harald Tirén 

50 07/03 Martin Eineborg  60 22/08 Annie Welander 

90 12/03 Kerstin Gjöres  75 25/08 Anita Carlson 

60 16/03 Thomas Pettersson  75 10/09 Krister Svanström 

60 17/03 Karl-Erik Bäckström  85 23/09 Paul Milestad 

85 28/03 Georg Ekström  75 23/09 Ulle Hed 

60 28/03 Peter Lindström  60 26/09 Thomas Näslund 

60 28/03 Håkan Tärnroth  70 28/09 Ulla-Britt Berglund 

60 30/03 Maria Melbing  85 02/10 Bengt Sevelius 

70 03/04 Göran Roos  85 09/10 Lennart Stenberg 

70 08/04 Clas Ström  95 16/10 Kurt Svensson 

70 12/04 Marianne Kroner  95 23/10 Nils Kling 

60 12/04 Ove Axelsson  70 25/10 Dimitrie Grama 

60 17/04 Johan Cahp  50 02/11 Mikael Karlsson 

75 08/05 Ove Ehn  60 19/11 Lotta Retsloff 

50 16/05 Ola Kinnander  80 27/11 Per Gullström 

60 19/05 Bo Fogelberg  85 28/11 Sven Törner 

75 21/05 Ante Glavinic  70 30/11 Tomas Glanell 

70 21/05 Dan Eriksson  75 05/12 Åke Johansson 

50 22/05 Anders Öster  60 11/12 Tom Walldén 
 

Gamla Hellasblad digitaliseras till datorn 

GH håller fortfarande på med inskanning av gamla Hellasblad och en hel del till, dokumentering 

av svenska mästare, ständiga medlemmar, Hellener i olympiader m.m. för att spara materialet för 

framtiden och göra dem tillgängliga för en större publik. De sista bladen skannas under våren 

För närvarande har vi skannat in Hellasblad från 1916 t.o.m. 2000, samt 2009-2016.  

  

Informationen redan i de gamla Hellasbladen är mycket informativ. Ibland kan tonen synas en 

aning burdus, men man måste vara medveten om att konversationen kamrater emellan kan vara 

rå, men hjärtlig, och med den varma underton av humor som ofta finns mellan vänner.  

Här kommer ett exempel. 
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Vi som kan vår Karlfeldt (trodde vi) och Svarta Rudolf (det ska vara med a på slutet, inte e) får 

bättre besked av Sven Jerring (duktig tennisspelare i Hellas) i Hellas jubileumsskrift 1928, 

apropå olympiaden i Amsterdam 1928. 

 
 

Sällskapets styrelse återfinns på vår hemsida. http://www.hellas.se/gh/styrelsen.htm 

Vi informerar även om Valberedningen som är 

Björn Holmgren (sammankallande) tel 773 14 22, Kurt Nyström tel 640 43 13 och Anders 

Thureson tel 08-97 20 07. 

 

Årsmötet 

 

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

torsdagen den 16 februari år 2017 kl 18.00 å Hellasgården, Kongressen. (Medtages gärna 

till årsmötet). 

0. Mötets öppnande av styrelsens ordförande.  

1. Fråga om mötet 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 berättelse.  

5. Revisorernas berättelse.  

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattat.  

Val (2016 års funktionärer inom parentes) 

7. Val av a) Ordförande (Kjell Gustafsson) och b) Övriga ledamöter, minst fyra (4), för en tid av 

ett år (Kristina Dahlquist, Jan Falk, Rune Lidsell, Jan Dahlin, Clas Ström och Lars-Gunnar 

Öberg).  

8. Val av a) Två (2) revisorer. (Björn Sténson (aukt revisor) endast vad avser Stiftelsen för 

Farbrors minne, Hans-Eric Barner, Guy Olmin, och b) en (1) revisorssuppleant (Lennart Hjelm), 

för en tid av ett år.  

9. Val av valberedning. Tre personer, varav en sammankallande (Björn Holmgren 

(sammankallande), Kurt Nyström och Anders Thureson.  

Övrigt (ev uppgifter för 2016 inom parentes) 

10. Fastställande av årsavgift (100:-) och avgift för ständigt medlemskap (1000:-) för GH, samt 

för Supporterfonden (300 kr). Extra andelar (125 kr/st)  

11. Godkännande av ständigt medlemskap i GH. Inga förslag. Några nya ständiga medlemmar i 

Hellas eller 70-åringar (2016) som inte redan tidigare är ständiga i GH finns inte. 

12. Frågor väckta av styrelsen eller medlem.  

13. Mötets avslutande.  

http://www.hellas.se/gh/styrelsen.htm

