SMÅLANDS GILLE I STOCKHOLM
Grundat 1890, orgnr 122031900
Verksamhetsberättelse för 2019
Vårt gångna verksamhetsår har, som tidigare år, haft höga deltagarsiffror vid varje aktivitet, och
höjdpunkterna har varit flera, t.ex. förre KD-ledaren Göran Hägglunds föredrag på årsmötet med
drygt 100 deltagare, vårbalen med utdelning av Gillets stipendium, glascirkel, besök i Stadshuset,
lunchmöte med landshövding Helena Jonsson, Jönköpings län, kyrksöndag med ostkaka,
höstmöte med Bitte Hammargren och vår uppskattade SmålandsGillaren.
Medlemstillströmningen har varit god, men plats finns för ännu fler smålänningar.
Gillets medlemmar
Vid årsskiftet 2019/20 hade Gillet 420 medlemmar. Under året har 31 nya medlemmar antagits
och 31 avförts. En ny matrikel har tagits fram. – Hedersledamöter i Gillet är Arne Berg och CarlGunnar Peterson.
Årsmötet
Årsmötet hölls den 18 mars 2019 i Waldenströmsalen, Immanuelskyrkan.
Till ålderman omvaldes Alf Eckerhall och till styrelseledamöter omvaldes Kent Ahrling, Mailis
Dahlberg, Lars Gunnar Erlandson, Nils Förander, Gun-Maj Jahnke, Eleonor KjellanderJohannisson, Gert Knutsson och Lisbeth Ribbing samt nyvaldes Louise Göransson. Göran
Svennberg hade avböjt omval. Carl-Gunnar Peterson har under året varit adjungerad till styrelsen.
Till revisor omvaldes Mats Lindgren och nyvaldes Ingemar Svensson samt till
revisorssuppleanter nyvaldes Pär-Anders Sunnerkrantz och Per Kronström. Till valberedning
omvaldes Elisabeth Hemdal, sammankallande, och Carl-Gunnar Peterson samt nyvaldes Göran
Svennberg. Styrelsen har under 2019 sammanträtt fem gånger.
Efter förhandlingarna var det dags för kvällens talare, förre KD-ledaren Göran Hägglund.
Han berättade lättsamt om hur han i 20-årsåldern kom till Alf Svensson i Smålands Jerusalem och
konverterade från det värmländska till det småländska. Han var stolt över att ha varit en
av de fyra i det väl fungerande ledarteamet för Alliansen, som lyckades ta regeringsmakten 2006
och styrde Sverige till 2014. Lust att återvända till politiken hade han dock inte. Efter sitt
uppskattade kåserande fick han bok och blommor av ålderman Alf.
Gillets vårbal
Gillets vårbal hölls den 13 april i Spegelsalen på Grand Hôtel med drygt 100 deltagare. En viktig
del av vårbalen var utdelning av Gillets stipendium, se nedan. För underhållningen svarade
Växjörevyn. För dansmusiken svarade traditionsenligt Tommy Löbels orkester.
Besök på Stockholms stadshus
En regnig dag i maj bjöd Gillet till exklusiv visning av Stadshuset och därefter fika med kaffe och
tårta på Ragnars Skafferi, kaféet som är inrymt i Stadshuset. Trettiosju medlemmar deltog i
visningen av arkitekt Ragnar Östbergs mästerverk under sakkunnig ledning av Christer Oldhoff.
Efteråt, vid de rikliga kaffeborden, smälte vi sedan en del av de många intrycken från vårt sköna
Stadshus, som årligen tar emot en halv miljon besökare.
Glascirkel med besök i Glasriket
Under våren genomförde Gillet en glascirkel med 25 deltagare och med Eleonor Kjellander
Johannisson som ledare. Deltagarna var uppdelade i två grupper som samlades vardera vid sex

tillfällen. Kursen omfattade hela den småländska glasindustrin, tillverkningstekniker,
konstnärsporträtt och kända utövare. Kursen avslutades med en visning på Skansens glasbruk.
Som bonus ordnades också en resa till Glasriket och glasbruken Kosta, Transjö, Målerås och
Boda.
Lunch med landshövdingen i Jönköpings län
Den 11 september kom sköna Helena Jonsson till oss på lunch med föredrag i Restaurang
Blasieholmen. Helena, uppvuxen i Eksjö, jordbrukare, ryttare och tidigare LRF-ordförande, blev
landshövding i Jönköping i januari 2018. Hon visste vad hon talade om, när hon berättade om sitt
hemläns utmaningar och glatt svarade på våra många frågor. Fyrtio medlemmar var med på den i
alla avseende njutbara lunchen. Landshövdingen hälsade oss också välkomna till sitt län, när
Gillet till våren styr kosan mot Jönköping med omnejd.
Kyrksöndag i Slottskyrkan
Höstens kyrksöndag ägde som vanligt rum i Slottskyrkan. ”Vår egen” biskop tillika hovpredikant,
Jan-Olof Johansson predikade över temat lovsång och tacksamhet över livet. Texten hos Matteus
handlade om ett tillfälle vid Galileiska sjön när många människor med olika fysiska problem fick
sin hälsa återställd. Ofta tar vi hälsan för given och bekymrar oss inte förrän krämpor visar sig.
Nog finns det skäl att varje dag känna tacksamhet. Lukas lär oss om lovsången, att om
människorna tiger så kommer stenarna att ropa. Efter gudstjänsten vankades som vanligt kaffe
och ostkaka hos Stadsmissionen.
Höstmötet med författaren och Mellersta Östern - experten Bitte Hammargren
I november höll Gillet sitt traditionella höstmöte. Med kort varsel ryckte Bitte Hammargren,
bördig från Skyttemåla utanför Tingsryd, in som ersättare för Olle Larsson som fått
förhinder. Temat krig fanns kvar, men inte om gångna tiders krig i Småland utan om de nu
pågående i Mellersta Östern. Om dem visste Bitte, numera vid Utrikespolitiska Institutet, att
berätta. Och om politikerna som styr och ställer i denna konfliktfyllda del av vår värld. 115
medlemmar var på plats i det mycket välkomnande Eriksbergs Catering, som vi prövade för
första gången. Det var trångt, trevligt och mycket givande.
Utdelning av Smålands Gilles stipendium
Vid vårbalen på Grand Hôtel den 13 april delades 2018 års stipendium ut till Angelica Svensson,
Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University. Angelica Svensson erhöll
stipendiet på 30 000 kronor och ett diplom för sitt examensarbete i ämnet historia Män, kvinnor
och näckikor. En kvalitativ studie om den småländska näcken under 1800-talet ur ett
genushistoriskt perspektiv. Genom examensarbetet tillförs enligt stipendiekommittén
ämnesområdet ny kunskap och en mer mångfasetterad bild skapas av hur Näcken omtalats i
Småland. I vårbalen deltog som gäster sex av de tidigare årens stipendiater.
Ledamöter i stipendiekommittén var under 2018 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 nio med Lars Gunnar Erlandson som
redaktör, utkommit med två nummer. Innehållet har huvudsakligen ägnats åt Gillets aktiviteter.
Dessutom har Lars Gunnar Erlandson i vårnumret skrivit om den stora andel av
utrikesjournalister som har anknytning till Jönköpings län och i höstnumret om hur sången
Flickorna i Småland kom till.

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 2019
Alla aktier påverkas av vad som händer i världen. Våra aktier har haft en negativ utveckling, till
stor del beroende på misstankarna om penningtvätt hos Swedbank och om mutor hos Ericsson.
2019 har försäljning av aktier skett med ca 225 000 kr och köp med ca 31 000 kr. Orsaker till
att försäljningen ökat är att börskurserna sjunkit och att Smålands Gille låtit trycka ny matrikel
och haft ökade kostnader i samband med jubileet för våra stipendiater. Våra aktier var den 31/12
2019 värda ca 1 700 000 jämfört med ca 2 100 000 den 31/12 2018. Gillet har en
kapitalförsäkring i Skandia med ett värde på ca 235 000. Från 2020 kommer utbetalning från den
att ske med 1 700 kr per månad under tolv år. Utdelningarna på aktierna uppgick under 2019 till
ca 106 000 kr. Bokslutet för 2019 redovisas på årsmötet.
Ekonomi och Budget 2020
Oro i världen skapar stor osäkerhet och konjunkturutsikterna är svaga för 2020. För 2020 är
årsavgiften oförändrat 200 kr per medlem. Avgiften för vårbalen kommer att vara oförändrad för
medlemmar 750 kr och för gäster 900 kr. Stipendiet på 30 000 kr kommer att delas ut 2020.
Treårsavtalet med Grand Hôtel gäller för 2019-2021. För 2020 budgeteras utdelningarna på aktier
till 110 000 kr. För att finansiera verksamheten 2020 kommer en försäljning av aktier vara
nödvändig. Budgeten för 2020 redovisas på årsmötet.
Styrelsen framför ett varmt tack till Gillets medlemmar för god uppslutning vid Gillets aktiviteter
under verksamhetsåret 2019.
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