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Verksamhetsberattelse for 2017
Vårt gångna verksamhetsår har, som tidigare år, haft höga deltagarsiffror vid varje aktivitet, och
höjdpunkterna har varit flera, t.ex. Annie Lööfs föredrag på årsmötet med 150 deltagare (!), vårbalen
med deltagande från Smålands Akademi och utdelning av Gillets stipendium, besök på
Vitterhetsakademien, berättarcirkel, Finlandsresa, kyrksöndag med ostkaka, höstmöte och vår
uppskattade SmålandsGillaren. Medlemstillströmningen har varit god, men plats finns för ännu fler
smålänningar.
Gillets medlemmar
Vid arsskiftet 2017/18 hade Gillet 346 medlemmar. Under aret har 19 nya medlemmar antagits och 10
avforts. - Hedersledamot i Gillet ar Arne Berg.
Arsmotet
Årsmotet holls den 15 februari 2017 i Waldenstromsalen, Immanuelskyrkan.
Till alderman omvaldes Alf Eckerhall och till styrelseledamoter omvaldes Gert Knutsson, Kent
Ahrling, Goran Svennberg, Nils Forander, Carl-Gunnar Peterson, Lars Gunnar Erlandson och GunMaj Jahnke. Vidare nyvaldes Lisbeth Ribbing och Mailis Dahlberg. Håkan Linde och Lena Håkansson
hade avböjt omval. Elisabeth Hemdal har under året varit adjungerad till styrelsen. Revisorn Mats
Lindgren omvaldes, och till ny revisor valdes Åke Göransson. Till revisorsuppleant omvaldes Ingemar
Svensson och till ny revisorruppleant valdes Alf Wedmalm. Till valberedning omvaldes Elisabeth
Hemdal som sammankallande och nyvaldes Pelle Sunnerkrantz och Håkan Linde. Styrelsen har under
2017 sammanträtt fem gånger.
Efter förhandlingarna var det dags för Centerpartiets ordförande Annie Lööf att inta scenen och
mycket personligt berätta om sin Bullerby-uppväxt i Maramö utanför Värnamo och sin raska resa till
partiledare och näringsminister. ”Hemifrån har jag med mig småföretagandets stora betydelse,
Gnosjöandan. Den har gett mig min drivkraft och ideologiska kompass”,
försäkrade hon, innan hon för sin mycket uppskattade medverkan avtackades av Ålderman Alf med
sköna tulpaner och jubileumsboken.
Gillets varbal
Gillets varbal holls den 8 april i Spegelsalen pa Grand Hôtel med 111 deltagare, varav flera av
Smålands Akademis aderton ledamöter med sällskap och dess preses biskop em. Jan-Olof Johansson i
spetsen. Akademiens valspråk ”Snille och envishet” visades i handling när fem av ledamöterna
snillrikt underhöll oss med teater, uppläsning och sång och musik. En viktig del av vårbalen var
utdelning av Gillets stipendium, se nedan.
Studiebesök på Vitterhetsakademien
Intresset för detta besök var stort. Därför har två besök kombinerade med gemensam fika på klasiska
Konditori Sture ordnats. Vitterhetsakademin är inrymd i det Rettigska huset, en tidstypisk
patriciervilla i Villastaden som byggdes 1870-90. Akademins uppgift är att främja forskning inom
religions-, rätts-, samhälls- och humanistisk vetenskap. Akademins byar, Stensjö i Småland och Borg
på Öland, togs särskilt upp.
Berättarcirkel
Berättarcirkeln har haft som målsättning att deltagarna skall berätta om uppväxttiden i Småland – om
hemmiljö, skolor, föreningsliv, viktiga händelser och intressanta personer. Cirkeln har haft elva
deltagare, som träffats sex gånger med i regel två berättare per gång. Korta sammanfattningar av
berättelserna återfinns i SmålandsGillaren 2017:2.

Kyrksondag i Slottskyrkan
Vid höstens kyrksöndag var Gillet tillbaka i Slottskyrkan. ”Vår egen” biskop Jan-Olof
Johansson predikade och hans liturgiska stämma ljöd vackert. Urshults kyrkokör under ledning av
Robert Augustsson sjöng. Cirka 100 smålänningar var med och de flesta gick vidare till kyrkkaffe med
ostkaka hos Stadsmissionen. Där berättade biskop Jan-Olof om den Gode Herdens skola i Betlehem,
som han är mycket verksam med. Det var en givande förmiddag.
Finlandsresa
Den 24-28 september genomfördes en resa till Finland med 41 deltagare. Resan gick med
kryssningsfartyg till Åbo och därifrån med buss till den medeltida trästaden Raumo, Björneborg,
Tammerfors och åter till Åbo. En kunnig och skicklig guide såg till att resan fylldes med intressant
historia, kultur och minnesvärda platser. Finlandsresan var ett sätt för Gillet att sluta an till temat för
Finlands 100-årsjubileum som självständig nation, nämligen TILLSAMMANS – som ett samarbete
mellan finländare och landets vänner.
Gillets höstmöte
Smålänningarna och småländskan - dialekterna, visorna, historierna och litteraturen var
temat för Höstmötet, som ägde rum i Adolf Fredriks församlingssal. Cirka 120 medlemmar
kom för att lyssna på författaren Ingrid Nettervik, Växjö, som berättade om den småländska dialekten i
vardag såväl som i litteraturen. Per Nygren berättade historier om småländska orginal, om
vältalighetsakademien vid Salens strand och sjöng kända och okända sånger till gitarr ur det rika
småländska visförrådet. Temat krävde god hörbarhet. Tyvärr lyckades detta inte i delar av lokalen,
vilket vi beklagar och kommer att göra allt för att undvika vid kommande arrangemang. Efter
framträdandena vidtog en god supé i goda vänners lag.
Utdelning av Smålands Gilles stipendium
Vid vårbalen på Grand Hôtel den 8 april delades 2016 års stipendium ut till Åsa Sunefors Wallin,
Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Sunefors Wallin erhöll stipendiet på 25 000
kronor och ett diplom för sitt examensarbete i byggteknik En platsanalys av fysisk miljö och
verksamheter i Utvandrarnas hus, Växjö. Stipendiaten har enligt stipendiekommittén på ett
förtjänstfullt sätt belyst möjligheterna att göra förändringar i byggnaden samtidigt som kulturhistoriska
värden kan beaktas. Ledamöter i stipendiekommittén är Ann-Britt Bengtsson, Lars Gunnar Erlandson,
Rune Hall, Gert Knutsson, Per Kronström och Carl-Gunnar Peterson.
SmalandsGillaren
SmålandsGillaren var under 2017 inne på årgång sex, och utkom under året med två nummer.
Redaktör är Lars Gunnar Erlandson. För layout svarar Gunilla Kärrfeldt. I vårnumret skrev Lars
Gunnar Erlandson om Stensjö by, som en bevarad jordbruksby nära Oskarshamn. Byn är bevarad och
sköts och administreras av Vitterhetsakademien. Artikeln blev en sorts upptakt till de två besök som
Gillets medlemmar gjorde i Vitterhetsakademiens hus under året. I höstnumret av SmålandsGillaren,
som var ett dubbelnummer, ägnades stor uppmärksamhet åt Gillets vårfest. Festen arrangerades i
samråd med Smålands Akademi. Det tacktal till Gillet som Odd Zschiedrich höll publicerades in
extenso. I samma nummer fanns också spännande upplevelser som återgetts i den berättarcirkel som
Gillet anordnade under 2017.
Hemsidan
Smalands Gilles i Stockholm hemsida, www.smalandsgille.se, har under aret kontinuerligt uppdaterats
med kommande aktiviteter och en kort summering av genomforda.
Ekonomi 2017
Världen bjöd på spännande händelser - Donald Trump som president har bjudit på många oväntade
förslag. Nordkorea med atomsprängningar och raketuppskjutningar, Brexit, kriget i Syrien och många
andra händelser har påverkat världen. I Sverige har Riksbanken fortsatt med minusränta, och
näringslivet har gått på högvarv i en högkonjunktur. Våra Ericsson-aktier har fortsatt att vara en
besvikelse med sänkt kurs och sänkt utdelning år 2017. Swedbank och SHB har däremot utvecklats

bra och dessutom gett oss hög utdelning. Värdet på våra aktier var vid årsskiftet cirka 2 150 000 och
dessutom har vi en kapitalförsäkring i Skandia med ett värde på cirka 212 000 kr. Utdelningarna blev
mindre än budgeterade och därför har vi sålt aktier för mer än beräknat enligt budget. Utdelningarna
uppgick till cirka 107 000 kr. Bokslutet för 2017 redovisas på årsmötet.
År 2018 kommer att innehålla flera olika aktiviteter, bl.a. årsmöte och utdelning av stipendium,
vårfest, kyrksöndag och höstmöte. Årsavgiften är oförändrat 150 kr, och aktieutdelningen budgeteras
till 115 000 kr. Det blir också nödvändigt att sälja aktier. Styrelsen kommer att föreslå en höjning av
medlemsavgiften för 2019 till 200 kr. Det kommer också att bli nödvändigt att sälja aktier under 2018.
Budgeten kommer att redovisas på årsmötet.
-----------------Styrelsen framfor ett varmt tack till gillets medlemmar for god uppslutning vid gillets aktiviteter under
verksamhetsaret 2017.
Stockholm den 30 januari 2018
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