SMÅLANDS GILLE I STOCKHOLM
Grundat 1890
Verksamhetsberättelse för 2016
Vårt gångna verksamhetsår har haft höga deltagarsiffror vid varje programpunkt, och höjdpunkterna
har varit flera, t.ex. LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, vår stipendiat Magdalena Svensson,
Jönköping Södras match mot Hammarby, Stockholms stadsarkiv, biskop Fredrik Modéus,
vissångaren Pär Sörman och glaskonstnären Lena Bergström. Vår jubileumsbok från 2015 har haft
en fortsatt efterfrågan. Och medlemstillströmningen har varit god.
Gillets medlemmar
Vid årsskiftet 2016/17 hade Gillet 415 medlemmar. Under året har 22 nya medlemmar antagits och
15 avförts. - Hedersledamot i Gillet är Arne Berg.
Årsmötet
Årsmötet hölls den 16 februari 2016 i Waldenströmsalen, Immanuelskyrkan.
Till ålderman omvaldes Alf Eckerhall och till styrelseledamöter omvaldes Gert Knutsson, Kent
Ahrling, Lena Håkansson, Göran Svennberg, Nils Förander, Håkan Linde, Carl-Gunnar Peterson
och Lars Gunnar Erlandson. Vidare nyvaldes Gun-Maj Jahnke. Elisabeth Hemdal och Viveca
Sundén hade avböjt omval, men Elisabeth Hemdal har under året varit adjungerad till styrelsen.
Revisorerna Mailis Dahlberg och Mats Lindgren omvaldes. Till revisorssuppleanter omvaldes
Ingmar Svensson och Åke Göransson. Till valberedning utsågs Elisabeth Hemdal, sammankallande,
Rune Hall och Agne Werneskog.
Styrelsen har under 2016 sammanträtt fem gånger.
Efter förhandlingarna var det dags för Kosta-grabben och LO-ordföranden Karl-Petter
Thorwaldsson att ta till orda. Med mycket humor och värme berättade Karl-Petter om sin uppväxt i
skuggan av glasbruket i Kosta, där hans pappa var stolt glasblåsare i 52 år, och hans mamma drev
frisersalong, som också fungerade som brukssamhällets underrättelsecentral. Äran för att han blivit
LO-bas, ”det finaste en svensk arbetare kan bli”, tillskrev han föräldrarna för deras kärleksfulla,
fasta och livsbejakande uppfostran i småländsk anda. Det har känts stort att få kamraternas
förtroende, berättade Karl-Petter vid den livliga frågestunden, innan han avtackades av åldermannen
med Gillets jubileumsbok och fick Gillets kraftiga applåd.
Gillets vårbal
Gillets vårbal hölls den 2 april i Spegelsalen på Grand Hôtel med drygt hundra deltagare. Efter en
läcker trerätters festmåltid följde underhållning av Glasriket Symphonic Band. Sedan tråddes
dansen traditionsenligt till Tommy Löbels orkester. I samband med vårbalen tilldelades Elisabeth
Hemdal Gillets förtjänstplakett i guld och Viveca Sundén Gillets förtjänstplakett i silver.
Gillet på fotboll den 23 april
När Jönköpings Södra IF efter 47 år kom tillbaka till Stockholm som allsvenskt lag ville Gillet vara
med. 38 medlemmar såg matchen mot Hammarby IF på kylslagna Tele2Arena tillsammans med
24 000. Matchen slutade oavgjort 1-1.
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Studiebesök på Stockholms stadsarkiv
Ett studiebesök på Stockholms stadsarkiv genomfördes den 26 maj. Ett 25-tal av Gillets medlemmar deltog. Arkivarie Lillemor Björkman, historiker och etnolog, informerade på ett engagerat och
kunnigt sätt om stadsarkivets uppgifter och verksamhet. Deltagarna fick bland annat veta att arkivet
har åtta hyllmil handlingar och 130 000 böcker. I ett av de sju bergrummen förvaras Gillets arkiv.
Det intressanta studiebesöket avslutades med en måltid och trevlig samvaro. Åldermannen tackade
för det fina mottagandet och överlämnade blommor i Smålands färger och jubileumsboken Smålänningar i Stockholm.
Kyrksöndag i Storkyrkan
Gillets kyrksöndag var i år förlagd till Storkyrkan, och Gillet hade kallat biskop Fredrik Modéus,
Växjö stift, att predika. Biskop Modéus predikade under rubriken Lyssna i tro. Han önskade en
modig kyrka som vågar ta ställning. Efter gudstjänsten följde kyrkkaffe med ostkaka hos
Stadsmissionen.
Höstmöte med Visor&Glaskonst
Höstmötet ägde rum 27 oktober i Adolf Fredriks Församlingssal. Hundra medlemmar fick njuta av
Pär Sörmans finstämda Dan Andersson-tolkningar och av Lena Bergströms djärva glas- och
talekonst. Efter framträdandena vidtog supé.
Utdelning av Smålands Gilles stipendium
Vid vårbalen på Grand Hôtel den 2 april delades 2015 års stipendium ut. Lycklig stipendiat var
denna gång Magdalena Svensson, Vimmerby, som avlagt konstnärlig kandidatexamen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Magdalena erhöll stipendiet på 25 000 kronor och ett diplom för sitt examensarbete Upptäcktsfärden. En textil mönsterkollektion för salutogen omsorg. Stipendiaten har enligt
stipendiekommittén på ett förtjänstfullt sätt utarbetat mönster för textila väggbonader för att minimera institutionskänsla som kan uppstå på ett nybyggt äldreboende. Ledamöter i stipendiekommittén är Ann-Britt Bengtsson, Lars Gunnar Erlandson, Rune Hall, Gert Knutsson, Per Kronström och
Carl-Gunnar Peterson.
SmålandsGillaren
SmålandsGillaren var under 2016 inne på årgång fem, och utkom under året med två nummer.
Redaktör är Lars Gunnar Erlandson. För lay-out svarar Gunilla Kärrfelt. I vårnumret skrev Gert
Knutsson om Glasbrukens uppgång och fall. Det var en anmälan av den Hovmantorpsfödde
historikern Olle Krantz initierade skildring av hur och varför glasindustrin i Småland genomgått så
stora förändringar. I höstnumret skildrade Lars Gunnar Erlandson Agunnaryds Allehanda – en
bygdetidning med stor läsekrets i en mindre ort som har ett omfattande förenings- och kulturliv.
Hemsidan
Smålands Gilles i Stockholm hemsida, www.smalandsgille.se, har under året kontinuerligt
uppdaterats med kommande aktiviteter och en kort summering av genomförda.
Ekonomi 2016
2016 har varit ett år påverkat av händelser som inte fanns i tankevärld vid årsskiftet. BREXITomröstningen i England om utträde ur EU fick som resultat att engelsmännen inte vill vara kvar i
EU – hur många spåmän hade trott detta. Presidentvalet i USA - Donald Trump vann presidentvalet
i USA och republikanerna har majoritet i Kongressen – vad som kommer att hända med Trump som
president är omöjligt att förutse. I Turkiet har det varit militärkupp och Erdogan har stärkt sin makt,
och även samarbetet med Ryssland har påverkat läget i Syrien – kanske äntligen slut på kriget. Att
så många stora händelser skulle komma under ett år och som skulle påverka världen och skapa stor
osäkerhet inför 2017. Riksbanken har sänkt styrräntan till -0,50 % för att stimulera ekonomin i
Sverige - negativ ränta. Det har varit ett spännande år med berg- och dalbana på börsen - bra att
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Gillet har stabila aktier – med undantag för Ericsson – kanske blir det bättre utveckling på Ericsson
2017 med ny VD. Den 31/12 2016 uppgick värdet på Gillets placeringar till c.a 2.700.000 kr
inkluderande kapitalförsäkringen i Skandia på 200.000 kr. Under 2016 har aktieförsäljning skett
med 55.000 kr – mindre än budgeterat. Utdelningarna på Gillets aktier uppgick till ca 137.000 kr.
Bokslutet för 2016 redovisas på årsmötet.
År 2017 kommer att innehålla många olika aktiviteter, bl.a. årsmöte med Annie Lööf, vårfest,
kyrksöndag och höstmöte. Kostnaden för dessa ingår i budgeten för 2017. Gillet räknar med att dela
ut ett stipendium på 25.000 kr. Smålands Gille har treårsavtal med Grand Hotel ang. vårfesten för
tiden 2016 – 2018 med en liten prishöjning 2017. I budgeten för 2017 är aktieutdelningarna
beräknade till 125.000 kr beroende på bl.a. osäkerhet om utdelningen i Ericsson. Resultatet och
utvecklingen på Gillets aktieplaceringar har varit bra och styrelsen hoppas kunna locka många
medlemmar till våra aktiviteter. Medlemsavgiften för 2017 och avgiften för deltagande i Vårfesten
på Grand Hotel är oförändrade. För att finansiera verksamheten 2017 kommer försäljning av aktier
vara nödvändig enl. budget. Budgeten redovisas på årsmötet.
Styrelsen framför ett varmt tack till gillets medlemmar för god uppslutning vid gillets aktiviteter
under verksamhetsåret 2016.
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