SMÅLANDS GILLE I STOCKHOLM
Grundat 1890, orgnr 802003-1079
Verksamhetsberättelse för 2018
Vårt gångna verksamhetsår har, som tidigare år, haft höga deltagarsiffror vid varje aktivitet,
och höjdpunkterna har varit flera, t.ex. kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes
föredrag på årsmötet med 130 deltagare, vårbalen med utdelning av Gillets stipendium,
lunchmöte med landshövding Thomas Carlzon i Kalmar, kyrksöndag med ostkaka, höstmöte
med ”Lina Sandell” och vår uppskattade SmålandsGillaren. Medlemstillströmningen har varit
god, men plats finns för ännu fler smålänningar.
Gillets medlemmar
Vid årsskiftet 2018/19 hade Gillet 431 medlemmar. Under året har 24 nya medlemmar
antagits och 19 avförts. – Hedersledamöter i Gillet är Arne Berg och Carl-Gunnar Peterson.
Årsmötet
Årsmötet hölls den 15 februari 2018 i Waldenströmsalen, Immanuelskyrkan.
Till ålderman omvaldes Alf Eckerhall och till styrelseledamöter omvaldes Kent Ahrling, Lars
Gunnar Erlandson, Nils Förander, Gun-Maj Jahnke, Gert Knutsson, Göran Svennberg,
Lisbeth Ribbing och Mailis Dahlberg samt nyvaldes Eleonor Kjellander-Johannisson. CarlGunnar Peterson hade avböjt omval. Carl-Gunnar Peterson har under året varit adjungerad till
styrelsen. Mats Lindgren och Åke Göransson omvaldes till revisorer. Till revisorsuppleanter
omvaldes Ingemar Svensson och Alf Wedmalm. Till valberedning omvaldes Elisabeth
Hemdal, sammankallande, och Pelle Sunnerkrantz samt nyvaldes Carl-Gunnar Peterson.
Styrelsen har under 2018 sammanträtt fem gånger.
Efter förhandlingarna var det dags för kvällens talare, kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke. Färgstark, välskräddad och vacker intog hon scenen och berättade om sin
lyckliga uppväxt i Horda och sin snabba och lysande karriär fram till ministerposten. Att hon
lyckats så väl berodde mest på den grundhållning hon fått med sig hemifrån av mamma Ulla,
pappa Jimi och andra nära och kära: Se ljust på tillvaron. Fastna inte i problem. Och kom
ihåg, försäkrade hon oss, att vi alla här lever i världens bästa land. För sitt mycket uppskattade
framträdande avtackades hon av ålderman Alf med blommor och Gillets Jubileumsbok.
Gillets vårbal 2018
Gillets vårbal hölls den 8 april i Spegelsalen på Grand Hôtel med 95 deltagare. En viktig del
av vårbalen var utdelning av Gillets stipendium, se nedan. För underhållningen svarade
smålandsbördige magikern Per-Johan Råsmark, Uppsala. För dansmusiken svarade
traditionsenligt Tommy Löbels orkester.
Lunch med landshövdingen i Kalmar län
I september prövade vi ett nytt inslag i Gillets program. Att lyssna på våra småländska
landshövdingar över en god lunch i anslutning till att de sammanträder i huvudstaden. Först ut
var Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar sedan 2017; uppvuxen i Älmhult, IKEA-anställd
i tonåren, med Ingvar Kamprad som krävande mentor, så småningom chef för IKEA Sverige.
Att Kalmar län fått en mycket rättfram och entusiastisk landshövding konstaterade vi 40
gillesmedlemmar som avnjöt hans anförande om länets utveckling och en god lunch i en
avskärmad del av Restaurant Blasieholmen.

Kyrksöndag i Slottskyrkan
Höstens kyrksöndag ägde som vanligt rum i Slottskyrkan. ”Vår egen” biskop tillika
hovpredikant, Jan-Olof Johansson predikade över temat trons kraft hos Noak och änkan som
skänkte sin sista skärv. Slottskören var på plats och sjöng för oss. Ett drygt 50-tal
smålänningar hade mött upp och kunde efter gudstjänsten språkas vid och njuta kaffe med
ostkaka hos Stadsmissionen. Jan-Olof gav oss några glimtar från Växjö och berättade att han
alldeles nyligen hade avslutat ett vikariat som domprost i sitt stift.
Höstmötet med Lina Sandell
I Bullkyrkan intill Stortorget fick vi uppleva en minnesrik kväll. På scenen framför oss stod
Lina, spelad av Emy Stahl från Tenhult, iklädd Linas liv och kläder. Vi fick följa Lina
Sandells livsresa och sjunga med i hennes psalmer, som vi brukade sjunga i våra småländska
söndagsskolor: ”Jag kan inte räkna dem alla”, ”Tryggare kan ingen vara”, ”Blott en dag”.
Mycket nöjda och berörda av vad vi fått uppleva, kunde vi sedan slå oss ner runt borden i
Grillska huset och njuta av en god supé i goda vänners lag. Det var en fin kväll för oss hundra,
som var med.
Utdelning av Smålands Gilles stipendium
Vid vårbalen på Grand Hôtel den 14 april delades 2017 års stipendium ut till Dag Hansson,
Institutionen för biologi och miljö vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Dag Hansson erhöll
stipendiet på 25 000 kronor och ett diplom för sitt examensarbete i ämnet miljövetenskap
Utveckla enhetlig miljömålsuppföljning. En fallstudie av kommunerna i Kalmar län.
Stipendiaten har enligt stipendiekommittén genomfört ett betydelsefullt arbete och tagit fram
värdefull kunskap, som kan ligga som grund för framtida studier och konkreta åtgärder på
miljövårdsområdet.
Ledamöterna i stipendiekommittén är Ann-Britt Bengtsson, Lars Gunnar Erlandson, Rune
Hall, Gert Knutsson, Per Kronström och Carl-Gunnar Peterson.
SmålandsGillaren
Under året har SmålandsGillaren, som är inne på årgång 8 med Lars Gunnar Erlandson som
redaktör, utkommit med två nummer. Innehållet har huvudsakligen ägnats åt Gillets
aktiviteter. Dessutom har Lars Gunnar Erlandson skrivit reportage om Granhults kyrka i
Uppvidinge i vårnumret och om fågelstationen i Ottenby på Öland i höstnumret.
Hemsidan
Smålands Gilles i Stockholm hemsida, www.smalandsgille.se, har under året kontinuerligt
uppdaterats med kommande aktiviteter och en kort summering av genomförda
programpunkter. Det finns möjlighet för medlemmar att bidra med berättelser och skrönor
från Småland.
Ekonomi 2018
2018 har som vanligt varit ett mycket aktivt år för Smålands Gille med bl.a. årsmöte,
vårbal på Grand Hôtel och höstmöte. Händelser som präglat 2018 är Trumps utspel, Brexit,
konflikten mellan USA och Kina, i Sverige svåra skogsbränder och avsaknad av regering. Allt
detta påverkar också Smålands Gille och våra aktieplaceringar. Under våren 2018 såg det bra
ut med utdelningar från bankerna och Ericsson och stigande aktiekurser. Under hösten
sjönk aktiekurserna och börsen sjönk totalt med ca.10 procent. 2018 har försäljning av aktier
skett med ca 101 000 kr. Aktierna som Smålands Gille har var den 31/12 2018 värda ca 2 100
000 kr jämfört med ca 2 150 000 kr den 31/12 2017. Gillet har dessutom en kapitalförsäkring
i Skandia med ett värde på ca 227 000 kr. Utdelningarna under 2018 uppgick till ca 119 000
kr. Bokslutet för 2018 redovisas på årsmötet.

Ekonomi och Budget 2019
Oro i världen skapar stor osäkerhet och konjunkturutsikterna är svaga för 2019. Detta är
förhållanden som påverkar värdeutvecklingen på våra aktier och våra beslut om
aktieplaceringar. Smålands Gille planerar att genomföra samma aktiviteter 2019 som under
2018. För 2019 är årsavgiften 200 kr per medlem och för 2020 kommer årsavgiften också att
vara densamma enligt förslag från styrelsen. Kostnaden för Vårbalen kommer att vara
oförändrad för medlemmar 750 kr och 900 kr för gäster. Stipendium på 30 000 kr kommer
också att delas ut 2019. Att våra medlemmar har oförändrade kostnader för vårbalen och
övriga aktiviteter är beroende på våra aktieplaceringar och aktieutdelningarna. Ett nytt
treårsavtal har träffats med Grand Hôtel för 2019-2021. För 2019 budgeteras utdelningarna på
aktier till 110 000 kr. För att finansiera verksamheten 2019 kommer en försäljning av aktier
vara nödvändig. Budgeten för 2019 redovisas på årsmötet.

Styrelsen framför ett varmt tack till Gillets medlemmar för god uppslutning vid Gillets
aktiviteter under verksamhetsåret 2018.
Stockholm den 30 januari 2019
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