
Smålands Gille i Uppsala

Årsberättelse för år 2017

Styrelsen har bestått av
Lars Rudmark
Bengt Sibbmark
Gunilla Lundkvist Thorell
Inge Lindström
Katarina Sjöström
Lillemor Harne
Bigitta Ulmander
David Termén
Kerstin Luthman 

Revisorer
Ingemar Svensson och Åke Bruun har varit revisorer, Jan Ulmander och Bo Carlsson 
revisorssuppleanter.

Valberedningen
Valberedningen har bestått av Håkan Lindgren, sammankallande, samt Allan 
Simonsson och Leif Ekerot.

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.

Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årets slut 121 varav 3 hedersmedlemmar. Under året har 3 
medlemmar avlidit och 5 begärt utträde av olika skäl. 6 nya medlemmar har invalts.  

Årsavgiften
Under 2017 har årsavgiften varit 100 kronor.

Årsstämman. 
Årsstämman ägde rum den 30 mars på Kalmar Nation. 52 medlemmar deltog i års-
stämman. Lars Rudmark omvaldes till ålderman i Gillet för 1 år. Till bisittare för 
2 år omvaldes Inge Lindström och Lillemor Harne samt nyvaldes Kerstin Luthman 
och David Termén. Till revisorer omvaldes Ingemar Svensson och Åke Bruun för 1 år. 
Till revisorssuppleanter för 1 år omvaldes Jan Ulmander och nyvaldes Bo Carlsson. 
Till valberedning valdes Håkan Lindgren (sammankallande), Allan Simonsson och 
Leif Ekerot. Årsavgiften för 2018 fastställdes till 150 kronor, d.v.s. en höjning med 50 
kronor. Efter årsmötesförhandlingarna intogs en supé med gravad lax, dillstuvad 
potatis och ostkaka, tillverkad av Gillets damer, och kaffe. Efter supén berättade 
Niklas Rådström om sitt författarskap och över ämnet ”Pensionatliv”. Hans 
framställning var mycket uppskattad. 

Vårens program
Filmkväll. Den 7 februari på Träffpunkt Storgatan 11 såg c:a 45 gillemedlemmar 
filmen ”Svenskarnas egen historia: upplevelser från Småland, Öland och Östergöt-
land”. Innan den timslånga filmvisningen bjöd styrelsen damer med gillemor i spetsen 
på pajer m.m.  



Teaterbesök. Den 18 mars besökte 15 gillemedlemmar Uppsala stadsteater och såg 
dansteatern ”Såsom i en dröm” regisserad av Birgitta Egerbladh. 

Årsmöte den 30 mars (se ovan).

Föredrag om emigrantöden. Den 11 maj på Träffpunkt Storgatan 11 informerade 
genealogen Elisabeth Thorsell om småländska emigrantöden för ett 40-tal medlemmar.
Dessa fick en god inblick i den mängd databaser som finns om emigranter och deras 
livsöden. Innan föredraget intogs smörgåstårta och kaffe.  

Höstens program
Föredrag om Turkiet idag. Den 28 september kåserade f.d. ambassadör Michael 
Sahlin över ämnet ”Vart är Turkiet på väg och hur påverkar det relationen till 
Sverige”. Ett 40-tal gillemedlemmar hade mött upp och fick viktig och dagsaktuell 
information. Kåseriet avslutades med flera frågor. Under kvällen avnjöts paj/sallad 
som lagats av styrelsens damer.  

Föredrag om roman Swede Hollow. Den 17 oktober på Kalmar Nation berättade 
författaren Ola Larsmo om sin nyutkomna roman ”Swede Hollow” för nästan 60 
medlemmar. Larsmos berättelse om mer eller mindre misslyckade emigrantöden var 
mycket informativ och uppskattad. Kvällen inleddes med kycklingsallad och kaffe 
med kaka.

Teaterbesök. Den 21 oktober och 11 november besökte Smålands gille Uppsala 
stadsteater och såg föreställningarna ”Carmen” respektive ”Löwensköldska ringen”. 
Intresset för teaterbesöken var stort och Gunilla Lundkvist Thorell fick därför anskaffa
fler biljetter än beräknat.

Höstfest. Gillets traditionella höstfest ägde rum den 21 november på Kalmar
Nation med temat Ölandsafton med kroppkakor. Ett 55-tal gillemedlemmar hade mött 
upp för att lyssna på dialektpedagogen Lovisa Alvtörn som berättade om öländska 
dialekter. Vi fick dessutom lyssna till 5 karaktäristiska dialekter. Traditionellt avnjöts 
direkt-importerade kroppkakor och öl från Öland. Som efterrätt serverades 
Glömmingetårta som bakats av styrelsens damer. 

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 2017 och ser fram emot
många möten under 2018.

Uppsala i februari 2018

Lars Rudmark           Kerstin Luthman Gunilla Lundkvist Thorell

Inge Lindström Lillemor Harne Birgitta Ulmander 

Katarina Sjöström Bengt Sibbmark David Termén


