
Smålands Gille i Uppsala

Årsberättelse för år 2019

Styrelsen har bestått av
     Åke Bruun
     Lillemor Harne
     Inge Lindström
     Gunilla Lundkvist Thorell
     Kerstin Luthman
     Jan Madestam
     Lars Rudmark
     Katarina Sjöström
     Birgitta Ulmander

 
Revisorer

Jan Ulmander och Björn Axelsson har varit revisorer, Bo Carlsson och Sophia Börjesson    
revisorssuppleanter.

Valberedningen
Valberedningen har bestått av Håkan Lindgren, sammankallande, samt Bengt Sibbmark 
och Leif Ekerot.

Sammanträden
     Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.

Medlemmar
Antalet medlemmar har under året ökat från 119 till 123. Under året har 1 medlem flyttat 
till Småland och därför lämnat gillet. 5 nya medlemmar har invalts.  

Årsavgiften 
     Under 2019 har årsavgiften varit 150 kronor.
 
Årsstämman

Årsstämman ägde rum den 24 april på Borgerskapets hus. 38 medlemmar deltog i års-
stämman. Lars Rudmark omvaldes till ålderman i Gillet på 1 år. Till bisittare på 2 år 
omvaldes Lillemor Harne, Inge Lindström, Jan Madestam och Kerstin Luthman. De övriga
i styrelsen, Gunilla Lundkvist Thorell, Katarina Sjöström och Birgitta Ulmander och Åke 
Bruun är valda till 2020. 
Till revisorer omvaldes Jan Ulmander och nyvaldes Björn Axelsson på 1 år. Till 
revisorssuppleanter på 1 år omvaldes Bo Carlsson och nyvaldes Sophia Börjesson. 
Till valberedning på 1 år omvaldes Håkan Lindgren (sammankallande), Leif Ekerot samt 
Bengt Sibbmark . 
Årsavgiften för 2020 fastställdes till 150 kronor.
Efter årsmötesförhandlingarna intogs en supé med gravad lax, dillstuvad potatis och 
ostkaka, tillverkad av Gillets damer, och kaffe. Efter supén kåserade arkeolog Ludvig 
Papmehl-Dufay från Kalmar om utgrävningar av en massaker i Sandby borg på östra 
Öland. Ett stort antal gravar från 400-talets slut inne i borgen förbryllar arkeologerna. Hans
kåseri var mycket intressant och uppskattat. 



Vårens program
Föredrag om Sydafrika efter apartheid. Den 6 februari på Träffpunkten Storgatan 11 
lyssnade drygt 40 gillemedlemmar på Hans Engdahls föredrag ”Sydafrika efter apartheid”.
Framställningen var mycket initierad, intressant och tankeväckande.
Teaterbesök. Den 16 mars besökte 15 medlemmar Uppsala stadsteater och lyssnade till 
musikalen ”Big fish”. Den hade urpremiär på Broadway 2013 och är en berättelse om 
människors betydelse för varandra.
Filmkväll. Den 30 mars på Träffpunkten visade Rolf Lideberg sin film ”Göteryd – en by 
på 1950-talet” för ett 30-tal intresserade åskådare. Både filmvisningen och förtäringen var 
lyckade. 
Årsmöte. Den 24 april (se ovan)
Utflykt till Salnecke slott. Den 15 maj reste 25 gillemedlemmar till Örsundsbro för att få 
en visning av Salnecke slott. Slottsguiden Rasmus Nilsson visade byggnaden och berättade
om dess historia. Efter visningen intogs förtäring i slottscaféet. 

. 
Höstens program

Miljökåseri. Den 17 september på Träffpunkten kåserade miljödebattören och författaren 
Stefan Edman över ämnet ”Ett Sverige som planeten tål”. Hans initierade kåseri inför ett 
40-tal medlemmar gav en hoppfull bild av miljöarbetet i vårt land. Han pekade på flera 
tekniska framsteg som gjorts under de senaste årtiondena. 
Teaterbesök. Den 12 oktober besökte 15 medlemmar Uppsala stadsteater och såg 
föreställningen ”Pennskaftet”, en dramatisering av Elin Wägners roman från 1910 om 
kvinnlig rösträtt. 
Kåseri om svensk tennishistoria. Den 29 oktober på Träffpunkten kåserade f.d. Davis 
Cup-kaptenen Hasse Olsson över rubriken ”Om svenska tennisens storhetstid med bl.a. 
smålänningarna Mats Wilander och Stefan Edberg”. Under Hasse Olssons ledartid vann 
Sverige Davis Cup 3 år. Ett drygt 30-tal medlemmar lyssnade på ett intressant kåseri. En 
lyckad kväll där styrelsens damer bjöd på en god förtäring. 
Höstfest. Gillets traditionella höstfest ägde rum den 19 november på Borgerskapets hus 
under temat Ölandsafton med kroppkakor och Glömmingetårta. Enligt god tradition var 
kroppkakorna direktimporterade från Öland och efterrätten hade bakats av styrelsens 
damer. Ett drygt 50-tal gillemedlemmar hade mött upp för att lyssna till statsvetaren Jenny 
Madestams föredrag ”Om Sveriges politiska karta idag”. Hennes föredrag gav en mycket 
aktuell och intressant bild av dagens svenska politik. Höstfesten var som helhet mycket 
lyckad på alla sätt.

Ekonomi
Gillets ekonomi framgår av en redovisning som kommer att finnas tillgänglig vid 
årsstämman.

 
Styrelsen för Smålands Gille i Uppsala tackar för ert förtroende under 2019 och ser fram emot
många möten under 2020.

Uppsala i mars 2020

Lars Rudmark        Kerstin Luthman   Gunilla Lundkvist Thorell

Inge Lindström        Lillemor Harne Birgitta Ulmander

Katarina Sjöström        Åke Bruun Jan Madestam


