
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2011 

 

Styrelsen för Ålandsgillet i Stockholm avger härmed  

följande berättelse för 2011 

 

ALLMÄN ORIENTERING 

 

Föreningen har varit verksam i Stockholm sedan 1939. Först som  

ungdomssektion till Svenska Åländska Sällskapet, vilket ombildades 

till Ålandsgillet 1964. 

År 1982 anslöt sig föreningen till Finland svenskarnas riksförbund  

i Sverige; FRIS. År 1984 anslöt sig föreningen till det nybildade  

Stockholmsdistriktet av FRIS. År 2008 upphörde Stockholmsdistriktet. 

 

Föreningslokal: Per Lindeströmsväg 90, 121 46 Johanneshov. 

Plusgiro 15 88 68-0. 

 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit följande: 

 

Ordförande Benny Westerberg 
V Ordförande Kaj Måbrant 

Sekreterare  Asta Måbrant 
Kassör Gunnar Lindblom 

Webbmaster Magnus Lindblom 
Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ragni Westerberg 

Birgit Mahne 

Maja Salava             (ej deltagit i styrelsearbetet) 
  
  

Revisorer Bror Andersson 
 Runwald Sundström 

 

Revisorsuppl. Pentti Wikström 

Gösta Henriksson 
  
  

Valberedning Astrid Hulterström 
 
      

Stanley Sjöbacka 

Maj-Britt Jorpes 
Viola Sundström 

 

 

Aktivitets 

 
 
Gertrud Engholm 

kommitté Gunnel Carlsson                
 Holger Lindén 

Marita Österberg 
 Lilly Jorpes 

 



ÅRSMÖTE 

Årsmöte den 20/2 2011 i KFUM's lokal Rosengatan 1, Stockholm. 21 personer deltog. 

Ordförande Benny Westerberg tände ljus, och äskade en tyst minut för de under året 

bortgångna. 

Som ordförande för årsmötet valdes Thor Abrahamsson 

Sekreterare: Lilly Jorpes 

Justeringsmän tillika rösträknare: Gunnel Carlsson och Magnus Lindblom 

 

Alla deltagare hade fått var sin årsberättelse för 2010. Mötet godkände och fastställde 

verksamhetsberättelsen. 

Resultat- och balansräkningen antogs utan anmärkningar. 

Revisor Bror Andersson föredrog revisorernas berättelse. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2010. 

 

Medlemsavgiften för 2012 blir oförändrad 150:- + frivilliga bidrag. 

 

Årsmötet företog val av styrelse för 2011 - 2012 enligt följande: 

Kvarstår 1 år: Benny Westerberg, Kaj Måbrant och Asta Måbrant 

Omval på 2 år av Gunnar Lindblom 

Nyval på 2 år av Magnus Lindblom, Birgit Mahne och Maja Salava 

Fyllnadsval efter Johanna Grüssner på 1 år av Ragni Westerberg 

Till ordförande på 1 år valdes Benny Westerberg 

 

Revisorer omval på 1 år av Bror Andersson och Runwald Sundström 

Revisorssuppleanter omval på 1 år av Gösta Henriksson och Pentti Wikström 

 

Valberedning 

Astrid Hulterström, Stanley Sjöbacka, Maj-Britt Jorpes och Viloa Sundström 

 

Aktivitetskommitté  

Gertrud Engholm, Gunnel Carlsson, Holger Lindén, Inger Olsson, Lilly Jorpes och Marita 

Österberg. 

 

Motion inlämnad av Benny Westerberg avseende ändring av § 12 i Ålandsgillets stadgar. 

Motivet till ändring är att undvika misstolkning och felaktig användning av paragrafen. 

Förslag på ny text: För upplösning av Ålandsgillet erfordras 3/4-dels majoritet på två på 

varandra följande ordinarie årsmöten  med minst 10 månaders mellanrum. Om 

Ålandsgillet beslutar sin upplösning, skall samtidigt beslut fattas om disposition av 

föreningens egendom. 

Motionen godtogs av årsmötet. 

 

För väl utfört ordförandeskap avtackades Thor Abrahamsson likaså mötes sekr. Lilly Jorpes. 

 

Avgående styrelseledamöterna Gunnel Carlsson och Arvid Söderberg avtackades med 

blommor. 

 

För ytterligare information från årsmötet hänvisas till årsmötesprotokollet. 

 

 

 



 

STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har hållit 10 st protokollförda sammanträden.   

 

 

INFORMATION 

Gillets nytt har utsänts 5 gånger till samtliga medlemmar, samt till föreningar inom FRIS. 

 

AKTIVITETER 

 

ÅRSMÖTE 

Årsmöte den 20/2-11 i KFUM,s lokal Rosengatan 1 Stockholm. 21 personer deltog. 

Det bjöds på vatten, kaffe med semla. 

 

FRIS ÅRSMÖTE 

FRIS årsmöte med kombinerad föreningsträff hölls den 26 - 27 mars 2011 i Nyköping 

Deltog från Ålandsgillet gjorde Benny Westerberg och Gunnar Lindblom. 

 

VÅRFESTEN 

Vårfesten den 9 april i Bagarmossen, med Ålandsgillet som ansvarig arrangör och i samarbete 

med Åbolandsgillet, blev en lyckad tillställning med över 70 gäster. 

Mingel med väkomstdrink och uppskattad buffé avnjöts. Vin, öl och vatten serverades och till 

kaffet underhöll den populära duon Jarl Sjölund och Stig Lindfors. 

Ordförande Benny, som fyllt jämna år, firades och uppvaktades av föreningen genom Gunnar 

Lindblom. 

Bengt Svensson, som varit Ålandsgillets tidigare ordförande under många år, avtackades av 

Benny. 

Eva sålde lotter med fina vinster och Rolles orkester spelade upp till dans. 

 

FILMSTADEN I SOLNA 

Lördagen den 16 maj var vi 16 personer som fick en intressant guidad visning av Filmstaden. 

Mellan 1919 och 1969 var filmstaden centrum för svenskt filmskapande. Den första film som 

spelades in i Filmstaden 1921 var Selma Lagerlöfs "Körkarlen". Sedan dess har hela eller 

delar av 400 filmer spelats in på området. Svensk filmindustri har sitt huvudkontor i 

Filmstaden. 

 

DALHALLA OCH CARL LARSSON-GÅRDEN 

Den 3 september bar det iväg med Boule Buss AB till Dalarna. Vi var 48 personer som 

anlände till Rättvik och tog in på mysiga Gärdebygården. Dalhalla bjöd på en härlig kväll med 

musik från opera, film och musikal med bl a  Loa Falkman och Åsa Fång. Kvällen avslutades 

med ett färgsprakande fyrverkeri. 

Dagen efter stannade vi till och tog en promenad på Rättviks Långbrygga, 628 m lång, 

sedan var det dags att besöka Carl Larsson och hans hustru Karins vackra hem i Sundborn. 

Efter lunch startade hemresan och trevligheterna fortsatte med frågesport, lotterier, kaffe och 

kakor. 

 

 

 

 

FRIS FRAMTIDSMÖTE 



Benny och Ragni Westerberg deltog i FRIS framtidsmöte som hölls den 22-23 oktober i 

Vikinglinjens anläggning i land med fortsättning på Cinderella. 

 

FRIS FEST  

Firandet av Svenska dagen för finandssvenskarna och deras vänner gick av stapeln den 5 nov 

på Finlandsinstitutet. Välkomstdrink och matig tallrik avnjöts och sedan spelade Stockholms 

Spelmansgille upp till gammeldans. 

 

JULFESTEN 

Julfesten den 3 december tillsammans med Åbolandsgillet var väldigt trevlig med över 100 

personer som njöt av god hemlagad mat och underhållning. 

Det bjöds på glögg och pepparkakor vid ankomsten. 

Enligt traditionen kom Lucia med tärnor, stjärngossar och tomtar och sjöng vackra julsånger. 

De båda ordförandena Margareta och Benny hälsade alla välkomna och sedan var det dags att 

avnjuta det dignande julbordet med bl a många goda lådor och det mesta som brukar finnas på 

julbordet.  

Tomtarna kom även i år och delade ut julklappar.  

Ålandsgillet hade två egna lotterier. Marianne Sundman hade bakat och skänkt 

svartbrödskakor, vilka utgjorde uppskattade vinster på det ena lotteriet. 

Janne Martins orkester stod för den härliga dansmusiken . 

 

KONTAKTER 

Kontakter har hållits med  "Kyrksam" i Finska Församlingen, FRIS, Ålandsbanken,  Viking 

Linjen, Eckerö Linjen och Birka Linjen. 

 

MEDLEMMAR 

Vid verksamhetsårets slut hade 134 st betalt sin medlemsavgift 

Medlemsavgiften är 150:- + frivilliga bidrag. 

 

ÖVRIGT 

Några av Gillets medlemmar deltog i Åbolandsgillets bangolf tävling.   

Flera av Ålandsgillets medlemmar har deltagit i Åbolandsgillets nostalgi aftnar. 

Ålandsgillet är ansluten till Bingolotto. 

 

Styrelsen ber att få tacka för det förtroende medlemmarna i Ålandsgillet givit oss samt önskar 

föreningen all framgång i fortsättningen. 

 

 

Benny Westerberg   Kaj Måbrant   

  Gunnar Lindblom 

 

 

 

Asta Måbrant    Magnus Lindblom

  Ragni Westerberg 

 

 

 

Birgit Mahne 


