
 

Smålands Gille i Uppsala 

 

Årsberättelse för år 2021 
 

Styrelsen har bestått av 

Åke Bruun 

 Lillemor Harne 

 Nils Lundeheim 

 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 haft 8 protokollförda sammanträden.   

 

Medlemmar 

Antalet medlemmar har under året minskat från 117 till 110. Under året har 8 medlem-

mar avlidit. 1 ny medlem har invalts.   

 

Årsavgiften 

 Under 2021 har årsavgiften varit 150 kronor. 

  

Årsstämman 

Årsstämman ägde rum den 11 oktober på Borgerskapets hus, 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 oktober månad.  

43 medlemmar deltog i årsstämman. Lars Rudmark omvaldes till ålderman i Gillet på 

1 år. Till bisittare på 2 år omvaldes Lillemor Harne, Jan Madestam och Kristina 

Simonsson samt nyvaldes Nils Lundeheim. De övriga i styrelsen, Katarina Sjöström, 

Birgitta Ulmander, Gunilla Lundkvist Thorell och Åke Bruun, är valda till 2022.  

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

suppleanter 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 2022 fastställdes till 150 kronor. 

Efter årsmötesförhandlingarna intogs en supé med inkokt lax, kokt potatis med dill och 

åppelkaka, och kaffe/te. Efter supén kåserade journalisten och författaren Ulrika 

Knutson över ämnet ”Hvarför skola kvinnorna vänta”. Knutson berättade livfullt och 

initierat om den långa kampen för kvinnlig rösträtt i Sverige. 



Årets program 

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

Under hösten lättade restriktionerna något i Sverige och då kunde Gillet förutom 

årsmötet även genomföra den traditionella Ölandsaftonen i november.  

 

Ölandsafton. Gillets Ölandsafton ägde rum 11 november på Borgerskapets hus. Ett 

40-tal gillemedlemmar hade mött upp för att avnjuta de direktimporterade 

kroppkakorna från Öland. Vid kaffet serverades Glömmingetårtor vilka bakats av 

styrelsens damer. Landshövding Helen Jonsson i Jönköping gav återbud av personliga 

skäl, så som avslutning visades filmen ”Flickorna från Småland” med flera kända 

skådespelare. Den inspelades 1945 i och kring Vimmerby.   

 

 Styrelsen har löpande skickat ut information 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 2021 och ser fram emot 

ett mera normalt år med flera möten under 2022. 

 

 

Uppsala i februari 2022 

 

 

 

Lars Rudmark             Katarina Sjöström  Gunilla Lundkvist Thorell 

 

 

Lillemor Harne  Birgitta Ulmander   Åke Bruun 

 

 

Jan Madestam   Kristina Simonsson  Nils Lundeheim 

 

 

 

 


