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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2012 

 

Styrelsen för Ålandsgillet i Stockholm avger härmed  

följande berättelse för 2012 

 

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 Thor Abrahamsson 

Sekreterare  Asta Måbrant 

Kassör Gunnar Lindblom 
Webbmaster Magnus Lindblom 
Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ragni Westerberg 

AnnMari Englund/Öberg 

Gertrud Engholm 
  
  

Revisorer Arvid Söderberg 
 Pentti Wikström 

 

Revisorsuppl. Erik Nordström 

Gösta Henriksson 
  
  

Valberedning Astrid Hulterström 
 
      

Stanley Sjöbacka 

 

 

Aktivitets 

 
 
Gertrud Engholm 

kommitté Gunnel Carlsson                
 Holger Lindén 

Inger Olsson 
 Gunilla Nordström 

 

 



ÅRSMÖTE 

Årsmöte den 18 februari 2012 i Bagarmossen Folkets Hus, Bagarmossen. 42 personer var 

närvarande av vilka 26 var röstberättigade. 

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

bortgångna. 

Som ordförande för årsmötet valdes Thor Abrahamsson 

Sekreterare: Berit Lindh 

Justeringsmän tillika rösträknare: Gunnel Carlsson och Marianne Sundman 

 

Ordföranden gick igenom punkterna i verksamhetsberättelsen som godkändes och fastställdes 

av årsmötet. 

Resultat- och balansräkningen antogs utan anmärkningar. 

Revisor Bror Andersson föredrog revisorernas berättelse. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2011. 

 

Medlemsavgiften för 2013 blir oförändrad 150:- + frivilliga bidrag. 

 

Årsmötet företog val av styrelse för 2012 - 2013 enligt följande: 

Kvarstår 1 år: Gunnar Lindblom och Magnus Lindblom 

Omval på 2 år: Asta Måbrant 

Nyval på 2 år: Gertrud Engholm och AnnMari Englund/Öhberg 

Fyllnadsval efter Birgit Mahne på 1 år: Thor Abrahamsson 

Fyllnadsval efter Maja Salava på 1 år:  Ragni Westerberg 

Till ordförande på 1 år valdes Benny Westerberg 

 

Revisorer: omval av Pentti Wikström, nyval av Arvid Söderberg 

Revisorssuppleanter: omval av Gösta Henriksson, nyval av Erik Nordström 

 

Valberedning: omval av Astrid Hulterström 

 

Aktivitetskommittén utses av styrelsen.  

 

Styrelsen motionerade om ändring av § 4 första stycket i Ålandsgillets stadgar. Årsmötet 

godkände förändringen som innebär att: styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och 

två suppleanter, valda för en tid av två år.   

 

Förslag på kommande aktiviteter diskuterades. Styrelsen emotser synpunkter, önskemål och 

förslag från medlemmarna. 

Benny Westerberg hade bjudit in två ungdomar, Jannica Helenius och Kiri Korvenoja, 

som berättade om sig själva och gav sina synpunkter i frågan "Hur ska vi få fler och yngre 

medlemmar till Ålandsgillet". 

 

För väl utfört ordförandeskap avtackades Thor Abrahamsson likaså mötes sekr. Berit Lindh. 

 

För ytterligare information från årsmötet hänvisas till årsmötesprotokollet. 

 

 

 

 

 



STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har hållit 10 st protokollförda sammanträden.   

 

INFORMATION 

Gillets nytt har utsänts 4 gånger till samtliga medlemmar, samt till föreningar inom FRIS. 

 

 

AKTIVITETER 

 

ÅRSMÖTE 

Årsmöte den 18 februari 12 i Bagarmossen Folkes Hus. 42 personer deltog varav 26 var 

röstberättigade. 

Efter mötet serverades Landgång, öl, vatten och ett glas vin, kaffe och småkakor. 

Kvällen avslutades med allsång och dans till Cay Löwquists musik. 

 

BINGOAFTON 

Den 18 mars var det Bingoafton i Siljansgården i Årsta. Tio personer träffades och spelade 

både Bingo och kort. De bjöds på soppa, bröd och ost. 

 

KYRKSAM/FINSKA FÖRSAMLINGEN 

Den 1 april var det Ålandsgillets tur att att göra lättlunch och sköta serveringen efter 

svenska högmässan i Finska kyrkan. Ålandspannkakor med sviskonkräm och vispgrädde 

lagades och serverades av Gertrud, Maj-Gun och Asta till ca 60 besökare.  

 

VÅRFESTEN 

Ålandsgillet i samarbete med Åbolandsgillet bjöd in till Vårfest i Bagarmossen den 21 april. 

Över 60 personer deltog, bjöds på välkomstdrink, avnjöt den goda hemgjorda maten på 

buffébordet och dansade till Carlzons orkester. 

 

HÖSTFEST 

Den 6 oktober var det festdags igen. Denna gång med 60-talstema och åter igen i  samarbete 

med Åbolandsgillet. Typisk 60-tals mat bestående av kassler med ananas, ris och sallad och 

chokladmousse till dessert uppskattades av de flesta. Bjarne Ekblom från Åland spelade härlig 

dansmusik för de 69 deltagarna.  Elsie och Bengt fick pris för bästa tidsenliga klädsel. 

 

SEMINARIUM 

Finlandsinstitutet, Ålandskontoret och Finlands ambassad arrangerade ett seminarium 

den 16 oktober i Sibeliussalen, Finlandsinstitutet. Ca 100 personer deltog och lyssnade till 

politiker från Sverige, Finland och Åland. Företrädare från näringsliv och media fanns också 

på plats. I år är det 90 år sedan Åland fick sin självstyrelse och temat var 

"Ålands självstyrelse - nyckeln till ekonomisk framgång." 

AnnMari, Gunnar och Asta närvarade från Ålandsgillet. 

 

DANSRESA 17 - 18 november 

Dansens Vänner på Åland bjöd in Ålandsgillet till en danskväll på Valborg i Lemland. 

Högtryck med Ramona stod för musiken. Vi blev bjudna på kaffe och smörgås och 

subventionerat inträde. Nitton medlemmar hade en trevlig resa. 

 

 

 



 

FRIS FRAMTIDSMÖTE 

Benny och Gunnar deltog i Fris framtidsmöte den 24 - 25 november i Eskilstuna. 

Angelägna frågor som diskuterades var bl a; kontakter mellan förbundet och föreningarna, 

hemsidan och utbildning i användandet av denna. Informerades om datum för ansökning av 

bidrag från Fris. De olika fonderna presenterades. 

 

JULFESTEN 

Julfesten den 8 december tillsammans med Åbolandsgillet var väldigt trevlig med ca 100 

personer som bjöds på glögg och pepparkakor vid ankomsten. 

Lucia med tärnor och tomtar kom även i år och lyste upp i vintermörkret. 

Ordförandena Benny och Margareta hälsade alla välkomna och sedan var det dags att avnjuta 

det dignande julbordet med bl a gravad lax och många hemgjorda goda lådor. 

Föreningarna bjöd på nubbe, lättöl, julmust och ett glas vin. 

Tomtarna kom och delade ut julklappar.  

Marianne Sundman hade bakat sina goda svartbrödskakor, vilka utgjorde uppskattade vinster 

på ett lotteri. 

Carlzons orkester stod för den härliga dansmusiken . 

 

KONTAKTER 

Kontakter har hållits med FRIS, Ålands Lagting, "Kyrksam" i Finska Församlingen, 

Ålandsbanken, Viking Linjen och Dansens Vänner på Åland. 

 

MEDLEMMAR 

Vid verksamhetsårets slut hade 120 personer betalt medlemsavgift. 

Medlemsavgiften är 150:- + frivilliga bidrag. 

 

ÖVRIGT 

Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm firade 60-års jubileum den 17 november. 

Festen hölls på Finlandsinstitutet. Benny Westerberg och Marianne Sundman deltog och 

representerade Ålandsgillet samt överlämnade ett standar. 

Flera av Ålandsgillets medlemmar har deltagit i Åbolandsgillets nostalgi aftnar. 

Ålandsgillet är anslutet till Bingolotto. 

 

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

föreningen all framgång i fortsättningen. 
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Gertrud Engholm 

Gunnar Lindblom 

 

 

Ragni Westerberg 

 

 

AnnMari Englund/Öberg 

Thor Abrahamsson 

 

 

Magnus Lindblom 

 

 


