GH:aren nr 1 ungefär i nådens år 2018

Redaktör är som vanligt alltid en eller annan

NU E’RE DAX !
Kallelse till GH:s Årsmöte Torsdag 2018-02-22
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 GH:s gamla princip 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 även i år en
intressanta och läsvärd bok skriven om 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.
Boken heter Soldat under tretton fanor och
kanske vi hittar någon till. Vi ska också
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 söndag den
11/2– till Kjell G, tel 0708-278 590, Janne
Falk tel 0706-201 252, Classe 0705-132 020
eller hellre, 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.

GH-boulen torsdag 7 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 4
juni!

GH-golfen onsdag 8 augusti
Är ytterligare ett av GH:s traditionella evenemang.
Den går alltid på Viksbergs Golfklubbs trivsamma
bana. Årets GH-golf äger preliminärt rum den 8
augusti, på eftermiddagen. Efteråt tar vi något ätbart i
restaurangen och har en enkel prisutdelning.
Förhandsanmälan senast måndag 30 juli.

kommer också en höstträff för friidrottsveteranerna
i oktober. Läs mer på
Vårträff för fri-idrottsveteranerna 15 mars,
hemsidan.
Det

Läs mer på GH:s hemsida i början av mars.

Andra evenemang (inte enbart GH)
HELLAS ALLIANSFÖRENINGS årsmöte är TORSDAGEN den 5 april kl 19.00
Mer om kommande evenemang informeras i Hellasbladet och på GH:s hemsida
http://www.gamlahellener.se

Ragga annonser till HELLASBLADET och stöd Hellas !
Vi har haft ett bra avtal med Svensk Annonstjänst om tidningen som inneburit att Hellas inte haft någon kostnad för
Hellasbladet. Men nu har man aviserat att det är svårt att få tidningen att gå ihop ekonomiskt. Över tiden har det
dock blivit svårare att få annonsörer till vår klubbtidning. Och med färre annonser blir det mindre intäkter, vilket
inom en nära framtid kan innebära att ekonomin inte räcker för att trycka Hellasbladet vilket skulle vara oerhört
tråkigt. Hellasbladet är ju Sveriges näst äldsta klubbtidning för idrott med över 100 år på nacken.
Vill Du eller har du någon känning som vill annonsera i Hellasbladet och därmed stöda Hellas? Be dem kontakta
Per Engwall, 08-44 66 115, 0705-98 98 61, per.engwall@contalia.se . Pers pappa, Jan ”Lillen” Engwall,
Hellas duktige simhoppare med många Svenska mästerskap, skaffade annonser till Hellasbladet sedan början av
1970.talet. Per har fortsatt detta arbete sedan millennieskiftet, ett arbete som varit till stor glädje för Hellas.

Ett sätt att få annonsörerna att fortsätta med annonser är självklart också att handla hos dem, och
inte minst komma ihåg att berätta att du sett deras annons i Hellasbladet!

Inte bara Hellasbladet drabbas av höjda porton, Även GH:aren drar en allt större kostnad.
Styrelsen överväger att i fortsättningen distribuera GH:aren via e-post och på hemsidan.
GH:s hemsida www.gamlahellener.se uppdateras numera kontinuerligt vilket ger en hög
aktualitetsnivå.
Vi ber dig att försäkra dig om att GH har din e-postadress genom ett mail till någon av oss
i styrelsen.
Vad skulle du själv vilja besöka eller göra? Hör gärna av dig till styrelsen med förslag

MEDLEMSAVGIFTEN !
Är numer ett måste. Är Du enbart med i GH behövs den bl.a. för att få Hellasbladet.
Postgirot för medlemsavgiften, minst 150:-, 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. 2017 har vi kunnat dela ut drygt 75 000 kr från GH:s fonder och
17 000 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.gamlahellener.se
GH:s_StiftelserFonder
Gamla Hellasblad digitaliseras till datorn och eftervärlden
GH håller fortfarande på med inskanning av material, fotografier m.m. från och om Hellas,
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. Vi har nu samtliga
http://www.gamlahellener.se

Hellasblad från nr 1/1916 till nr 4 2017, gamla matriklar, GH:are m.m. från 1954 o framåt
digitalt.
Sällskapets styrelse återfinns på vår hemsida. http://www.gamlahellener.se
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.

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 79
stycken. Glöm inte att gratulera våra kamrater när de fyller jämnt!
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Heter
Ann-Margret Elmroth
Elisabeth Ottosson
Thomas Malmsjö
Inger Östergren
Tomas Widegren
Reija Reini
Cecilia Sjölander
Tage Berglund
Sven E Kindblom
Dag Eklund
Monika Winald
Åke Svedmyr
Björn Andersson
Gunda Fernström
Jan Falk
Torsten Olsson
Mikael Nyberg
Richard Truesdale
Anders Johansson
Roger Östergren
Hans Ljungberg
Dan Andersson
Elif Karabogaz
Mårten Klingberg
Christer Hesson
Jörgen Nilsson
Jack Boström
Lena Jonsson
Per-Olof Nordh
Karin Eriksson
Charlottta Thureson-Giberg
Rolf Thureson
Jan Elvin
Bertil Sundberg
Richard Johansson
Gösta Ek
Bo Romson
Eva Kaijser
Gunilla Sundén
Gabriella Ohlsson
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Bo Åberg
Margareta Forslund
Bodil Sjöberg
Anders Björkman
Kurt Andersson
Carina Pettersson
Orlando Morales Bustos
Lennart Sundberg
Rune Lidsell
Lars Wärnelid
Britt Grilli
Bo Ericsson
Solveig Nyberg
Guy Olmin
Astrid Claeson
Bertil Werner
Björn Wedelin
Jan-Erik Edlund
Kenneth Berglund
Ros-Weig Finell
Christian Tollstoy
Anders Söderqvist
Peter Bergengren
Jan Ljungkvist
Bengt Liljedahl
Mats Lindqvist
Matthias Kroner
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Magnus Wistam

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.
Supporters medlemsavgift 2018
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 2017 har betalat
medlemsavgiften för 2018 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.)
Årsmötet
Förslag till Dagordning (enligt stadgarna) vid Sällskapet Gamla Helleners årsmöte
torsdagen den 22 februari år 2018 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 (2017 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 2017 inom parentes)
10. Årsavgiften för 2018 fastställdes redan på årsmötet 2017 till 150:-. Fastställande betr avgift
för ständigt medlemskap (1000:-) för GH, samt för Supporterfonden (300 kr). Extra andelar (125
kr/st)
11. Godkännande av ständigt medlemskap i GH. Sven-Olof Björnholm (Friidrott), Hans
Carlsson (Orientering), Marianne Kroner (Masters), Lars Ramkvist (Handboll).
12. Frågor väckta av styrelsen eller medlem. Förslag på distribution av GH:aren som via e-post?
13. Mötets avslutande.

http://www.gamlahellener.se

