
 

Smålands Gille i Uppsala 

Årsberättelse för år 2022 
 

Styrelsen har bestått av 

Leif Ekerot 

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, Sophia Börjesson och 

Elisabet Nygårds revisorssuppleanter. 

 

Valberedningen 

Valberedningen har bestått av Bengt Sibbmark, sammankallande, samt Håkan 

Lindgren och Åke Bruun. 

 

Sammanträden 

            Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.   

 

Medlemmar 

Antalet medlemmar har under året minskat från 109 till 106. Under året har 4 medlem-

mar avlidit, 3 har begärt utträde och 1 medlem har lämnat gillet på grund av sjukdom. 

5 nya medlemmar har invalts.   

 

Årsavgiften 

             Under 2022 har årsavgiften varit 150 kronor. 

  

Årsstämman 

Årsstämman ägde rum den 23 mars på Borgerskapets hus, Uppsala. 42 medlemmar 

deltog i årsstämman. Lars Rudmark omvaldes till ålderman i Gillet på 1 år. Till 

bisittare på 2 år omvaldes Birgitta Ulmander, Katarina Sjöström, Gunilla Lundkvist 

Thorell och nyvaldes Leif Ekerot. De övriga i styrelsen, Lillemor Harne, Jan 

Madestam, Nils Lundeheim och Kristina Simonsson är valda till 2023.  

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

revisorssuppleanter under 1 år omvaldes Sophia Börjesson och nyvaldes Elisabet 

Nygårds. Till valberedning under 1 år omvaldes Håkan Lindgren, Bengt Sibbmark och 

nyvaldes Åke Bruun. Till sammankallande utsågs Bengt Sibbmark. 

Årsavgiften för 2023 fastställdes till 150 kronor. 

Efter årsmötesförhandlingarna intogs en supé med gravad lax, potatissallad och 

ostkaka, tillverkad av Gillets damer, och kaffe. Efter supén kåserade professor emerita 

Lena Kåreland om författaren Astrid Lindgren och Alma-priset (Astrid Lindgren 

Memorial Award). Priset delas ut årligen till författare, illustratörer m.fl. för att främja 

läsandet bland barn och vuxna. Kåseriet var mycket uppskattat. 



 

 

Årets program 

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

pandemin. Filmkvällen med journalisten Sven Ekberg kunde inte genomföras som 

planerat och även ett teaterbesök på Uppsala stadsteater blev inställt. Vårutflykten till 

hällristningarna i Boglösa utanför Enköping fick även ställas in. Gillets enda 

programpunkt under våren var således årsmötet.  

Höstens inledande program blev ändrat på grund av ett sent återbud från 

landshövding Helena Jonsson. Kvällen räddades av Nils Lundeheim som berättade och 

visade en film om sitt arbete med grisavel på Ultuna. Ett 30-tal gillemedlemmar 

lyssnade på ett intressant forskningsområde.   

Teaterbesök. Den 22 oktober besökte 18 medlemmar Uppsala stadsteater och såg en 

farsartad och kuslig kriminalkomedi ”Arsenik och gamla spetsar”. 

Filmkväll. Gillets traditionella Ölandsafton ägde rum den 10 november på 

Borgerskapets hus med kroppkakor och Glömmingetårta. Enligt tradition var 

kroppkakorna direktimporterade från Öland och efterrätten hade bakats av styrelsens 

damer. Ett drygt 40-tal gillemedlemmar hade mött upp för att se ölänningen Sven 

Ekbergs film om Ölands turism. Filmen var ett intressant tidsdokument. 

.   

Ekonomi 

            Gillets ekonomi framgår av en separat redovisning. 

 

Styrelsen för Smålands Gille i Uppsala tackar för ert förtroende under 2022 och ser fram emot 

ett mera normalt år med flera möten under 2023. 

 

 

Uppsala i mars 2023 

 

 

 

Lars Rudmark               Katarina Sjöström  Gunilla Lundkvist Thorell 

 

 

Lillemor Harne               Birgitta Ulmander  Jan Madestam 

 

 

Kristina Simonsson               Nils Lundeheim  Leif Ekerot 

 

 

 

 
 


