Smålands Gille i Uppsala

Årsberättelse för år 2018
Styrelsen har bestått av
Lars Rudmark
Jan Madestam
Gunilla Lundkvist Thorell
Inge Lindström
Katarina Sjöström
Lillemor Harne
Bigitta Ulmander
Åke Bruun
Kerstin Luthman
Revisorer
Ingemar Svensson och Jan Ulmander har varit revisorer, Bo Carlsson och Eva
Christina Nilsson 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 var vid årets slut 119. Under året har 3 medlemmar avlidit, 2 har
begärt utträde och 2 medlemmar har av åldersskäl lämnat gillet. 5 nya medlemmar har
invalts.
Årsavgiften
Under 2018 har årsavgiften varit 150 kronor.
Årsstämman.
Årsstämman ägde rum den 12 april på Kalmar Nation. 48 medlemmar deltog i årsstämman. Lars Rudmark omvaldes till ålderman i Gillet på 1 år. Till bisittare på 2 år
omvaldes Gunilla Lundkvist Thorell, Katarina Sjöström och Birgitta Ulmander samt
nyvaldes Åke Bruun. Till ny medlem i styrelsen på 1 år valdes Jan Madestam. De
övriga i styrelsen, Lillemor Harne, Inge Lindström och Kerstin Luthman, är valda till
2019. Till revisorer omvaldes Ingemar Svensson och nyvaldes Jan Ulmander på 1 år.
Till revisorssuppleanter på 1 år omvaldes Bo Carlsson och nyvaldes Eva Christina
Nilsson. Till valberedning på 1 år omvaldes Håkan Lindgren (sammankallande) och
Leif Ekerot samt nyvaldes Bengt Sibbmark . Årsavgiften för 2019 fastställdes till 150
kronor. Efter årsmötesförhandlingarna intogs en supé med gravad lax, potatissallad
och ostkaka, tillverkad av Gillets damer, och kaffe. Efter supén kåserade landshövding
Thomas Carlzon i Kalmar över ämnet ”Från IKEA i Älmhult till residenset i Kalmar”.
Hans kåseri var mycket intressant och uppskattat.

Vårens program
Filmkväll. Den 15 februari på Träffpunkt Storgatan 11 såg 30 gillemedlemmar filmen
”Det blå huset”. Före filmvisningen berättade filmens upphovsman Kalle Segerbäck
om filmens bakgrund, en mycket gripande och tankeväckande berättelse. Styrelsens
damer bjöd på pajer m.m.
Kåseri om Sveriges riksdag. Den 13 mars på Kalmar Nation kåserade riksdagens f.
talman Thage G. Petersson över ämnet ”Från det fattiga torpet i Småland till talmansstolen i Sveriges riksdag”. Kåseriet var mycket intressant och informativt. Kvällen
inleddes med crepes för ett drygt 40-tal medlemmar.
Årsmöte den 12 april (se ovan)
Teaterbesök. Den 21 april besökte 20 gillemedlemmar Uppsala stadsteater och
lyssnade till teaterkonserten ”Taube today” där fem sångare och fyra musiker tolkade
Taubes klassiska visor.
Guidning i Linnéträdgården. Den 15 maj guidades 13 gillemedlemmar runt i Linnéträdgården. Intressant och lärorikt. Evenemanget avslutades med kaffe på Café Linné.
Höstens program
Kåseri om Svenska Akademien. Den 29 september kåserade Odd Zschiedrich över
ämnet ”Svenska Akademien i vardag och fest”. Odd Zschiedrich har tidigare bl.a. varit
slottschef på Kalmar slott och kansliansvarig vid Svenska Akademien. Ett 40-tal
gillemedlemmar hade kommit till Borgerskapets hus. Efter en välsmakande supé fick
vi lyssna till ett synnerligen aktuellt ämne på ett mycket trevligt och initierat sätt.
Samtal med två biskopar. Den 23 oktober på Träffpunkt Storgatan 11 ledde Gillets
medlem Eva Christina Nilsson ett samtal med biskoparna Martin och Fredrik Modéus
över ämnet ett ”Småländskt biskopsmöte – ett samtal om dagens kyrklighet i Småland”. Kvällen inleddes med en måltid. Ett 40-tal gillemedlemmar fick höra hur
Svenska kyrkan möter och utvecklar aktuella frågor i Linköping och Växjö stift.
Teaterbesök. Den 27 oktober besökte 17 gillemedlemmar Uppsala stadsteater och såg
föreställningen ”Den fria viljan”, en musikalisk komedi om livets lotteri.
Höstfest. Gillets traditionella höstfest ägde rum den 22 november på Borgerskapets
hus under temat Ölandsafton med kroppkakor och Glömmingetårta. Enligt 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
Ölandsguiden Karin Westberghs föredrag om ”Farliga rackare, storkapitalister och
berättelser om livet på Öland och den goda maten”. Höstfesten var som helhet mycket
lyckad på alla sätt.
Ekonomi
Gillets ekonomi framgår av bifogad årsredovisning. Komplett bokslut kommer att
finnas tillgänglig vid årsstämman.
Styrelsen för Smålands Gille i Uppsala tackar för ert förtroende under 2018 och ser fram emot
många möten under 2019.
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