
 

Smålands Gille i Uppsala 

 

Årsberättelse för år 2020 
 

Styrelsen har bestått av 

 Björn Axelsson (avliden 2021-04-19) 

Åke Bruun 

 Lillemor Harne 

 Gunilla Lundkvist Thorell 

Jan Madestam 

Lars Rudmark 

 Kristina Simonsson 

Katarina Sjöström 

 Birgitta Ulmander 

   

 

Revisorer 

Jan Ulmander och Margareta Carlsson har varit revisorer, Bo Carlsson och Sophia 

Börjesson revisorssuppleanter. 

 

Valberedningen 

Valberedningen har bestått av Bengt Sibbmark, sammankallande, samt Håkan 

Lindgren och Leif Ekerot. 

 

Sammanträden 

 Styrelsen har under året endast haft 4 protokollförda sammanträden. 

 

Medlemmar 

Antalet medlemmar har under året minskat från 123 till 117. Under året har 4 medlem-

mar avlidit. 5 medlemmar har flyttat eller begärt utträde. 3 nya medlemmar har invalts.   

 

Årsavgiften 

 Under 2020 har årsavgiften varit 150 kronor. 

  

Årsstämman 

Årsstämman ägde rum den 15 september på Hotell Park Inn by Radisson, Uppsala. 

Enligt Gillets stadgar ska årsmötet hållas senast under maj månad men på grund av 

den rådande covid-19 pandemin beslutade styrelsen att senarelägga årsmötet till 

september månad.  

17 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, 

Birgitta Ulmander och Åke Bruun.  Lillemor Harne och Jan Madestam är valda till 

2021. Till bisittare under 1 år nyvaldes Kristina Simonsson och Björn Axelsson.    

Till revisorer under 1 år omvaldes Jan Ulmander och nyvaldes Margareta Carlsson. 

Till revisorssuppleanter under 1 år omvaldes Bo Carlsson och Sophia Börjesson.  

Till valberedning under 1 år omvaldes Håkan Lindgren, Leif Ekerot och Bengt 

Sibbmark. Till sammankallande utsågs Bengt Sibbmark.  

Årsavgiften för 2021 fastställdes till 150 kronor. 

Efter årsmötesförhandlingarna intogs en enkel förtäring.  

 

 



 

 

Årets program 

Årets program blev inte alls som planerat på grund av den globala covid-19 pandemin 

som i Sveriges bröt ut med all kraft i mitten av mars månad. Trots pandemin kunde 

Gillet genomföra ett evenemang i slutet av januari och ett teaterbesök i mars. 

Dessutom kunde vi hålla ett årsmöte i september.  

Föredrag om djurens betydelse för oss människor. Den 30 januari på Träffpunkt 

Storgatan 11 lyssnade drygt 30 medlemmar på prof. Jan Philipssons föredrag ”Djuren 

betyder mer än du tror i både rika och fattiga länder”. Framställning var mycket 

intressant och tankeväckande och följdes av flera frågor.  

Teaterbesök. Den 7 mars besökte 15 medlemmar Uppsala stadsteater och lyssnade till 

musikalen ”Next to normal” med bl.a. Helen Sjöholm. 

 

De planerade träffarna enligt Vårens Gilleblad: ”Om Dackefejden”, ”Föredraget av 

landshövdingen i Jönköping Helena Jonsson” och ”Utflykten till Ultuna” fick avbokas. 

Styrelsen har löpande skickat ut fem informationer om status och planer för gillet. 

 

Ekonomi 

 Gillets ekonomi framgår av en separat redovisning. 

 

Styrelsen för Smålands Gille i Uppsala tackar för ert förtroende under 2020 och ser fram emot 

ett mera normalt år med flera möten under 2021. 

 

 

Uppsala i maj 2021 

 

 

Lars Rudmark             Katarina Sjöström  Gunilla Lundkvist Thorell 

 

 

Lillemor Harne  Birgitta Ulmander   Åke Bruun 

 

 

Jan Madestam   Kristina Simonsson   

 

 

 

 


