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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2013 

 

Styrelsen för Ålandsgillet i Stockholm avger härmed 

följande berättelse för 2013 

 

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 de 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  Asta Måbrant 

V ordförande  Thor Abrahamsson 

Sekreterare  AnnMari Englund Öberg 

Kassör  Gunnar Lindblom 

Ledamot  Eskil Eriksson 

Ledamot  Ingabritt Eriksson 

Ledamot  Gertrud Engholm 

Ledamot  Gunnel Carlsson 

Suppleanter  Maj-Gun Johnsson 

  Sonja Malm 

 

Webbmaster  Magnus Lindblom 

 

Revisor  Arvid Söderberg 

  Pentti Wikström 

 

Revisorsuppl  Erik Nordström 

  Benny Westerberg 

 

Valberedningen Astrid Hulterström 

  Stanley Sjöbacka 

 

Aktivitetskommitté Gertrud Engholm 

  Gunnel Carlsson 

  Holger Lindén 

  Inger Olsson 

  Gunilla Nordström 

 

 

 

 



ÅRSMÖTE 

Årsmöte den 16 februari 2013 i Bagarmossens Folkets Hus, Bagarmossen.  

37 röstberättigade personer deltog. 

Ordförande Benny Westerberg hälsade alla välkomna och speciellt till våra gästtalare  

Danne Sundman med fru samt Barbro Allardt Ljunggren ordförande från FRIS. 

 

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

medlemmarna. 

 

Som ordförande för årsmötet valdes Per-Göran Traung 

Mötessekreterare: Magnus Lindblom. 

Som justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bror Andersson och Bengt Svensson. 

 

Medlemsavgiften för 2014 är som tidigare 150 kronor. 

 

Årsmötet företog val av styrelse 2013-2014 

Gillet bytte ordförande Benny Westerberg har varit 3 år. 

Nu tog Asta Måbrant över och valdes som ordförande på 1 år 

Ålandsgillets styrelse: 

Ingabritt Eriksson nyval          2 år 

Eskil Eriksson      nyval          2 år 

Gunnel Carlsson fyllnadsval   1 år 

Gunnar Lindblom omval         2 år 

Thor Abrahamsson omval       2 år 

Gertrud Engholm             1 år kvar 

AnnMari Englund Öberg 1 år kvar 

 

Suppleanter:  Maj-Gun Johnsson  2 år 

 Sonja Malm             2år 

 

Till Revisorer valdes Arvid Söderberg och Pentti Wikström 

Revisorsuppleanter Benny Westerberg och Erik Nordström. 

 

Årsmötet föreslog sittande valberedning som godtogs av mötet. 

 

Årsmötet tog upp frågan om medlemmarnas önskemål om aktiviteter, deras utformning och 

upplägg. Medlemmarna tyckte att vi fortsättningsvis skall ha årsmötet och även övriga fester 

gemensamt med Åbolänningarna. 

 

 FRIS ordförande Barbro Allardt Ljunggren informerade om FRIS syfte och vikten av att 

driva intressepolitiska frågor. Hon berättade kort om Utlandsfinländarparlamentet och deras 

arbete och att det är ett sätt att lobba för politiska frågor. 

 

Danne Sundman berättade om den Åländska Hembygdsrättens historia. Den Åländska 

Hembygdsrätten är för närvarande under debatt och utredning i avsikt att göra en 

Landskapslag om hur den skall tillämpas. Medlemmarna hade möjlighet att ställa frågor, om 

bl a vad som händer med vårt arv för oss utflyttade med rötter på Åland.  

 

Föredragshållarna samt mötets ordförande och sekreterare avtackades med blommor. 

 



 

STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har hållit 7 protokollförda sammanträden  

 

INFORMATION 

Gilles Nytt har utsänts 4 gånger till samtliga medlemmar, samt till föreningar inom FRIS. 

 

AKTIVITETER 

 

ÅRSMÖTE 

Årsmötet den 16 februari 2013 i Bagarmossens Folkets Hus, 37 personer deltog. 

Efter mötet serverades middag med gravad lax, skomakarlax och sill med tillbehör. Festen 

avslutades med dans till Cay Löwqvists enmans orkester   

 

BINGOAFTON 

Två bingoaftnar har arrangerats i Siljansgården Årsta, den 21 april då 18 personer deltog och 

den 27 oktober deltog 14 personer.  

Alla deltagarna fick avnjuta god fisksoppa med bröd, kaffe och kaka till självkostnadspris 

 

KYRKSAM/FINSKA FÖRSAMLINGEN  

Under hösten har kyrkoval genomförts i Finska församlingen. AnnMari Englund Öberg blev  

invald i kyrkofullmäktige. Ålandsgillets representant i Kyrksam är Gertrud Engholm och 

ersättare Maj-Gun Kvist. Efter högmässan den 14 april serverades ålandspannkaka med 

sviskonkräm och vispgrädde av Gertrud Engholm, Maj-Gun Kvist och Ann-Mari Svantesson. 

 

VÅRFESTEN 

Ålandsgillet bjöd i samarbete med Åbolandsgillet in till vårfest den 23 april i Bagarmossens 

Folkets Hus. Gästerna bjöds på välkomstdrink och till middagen serverades ugnstekt lax med 

god sås och tillbehör. Till efterrätt serverades glass kaffe och kaka. 

Janne Martins fyrmannaband stod för dansmusiken. 

 

KONSERT A TRIBUTE TO QUEEN  

Hyllnings konsert i Filadelfiakyrkan den 20 april med 100-mannakör och artister under 

ledning av Johanna Grüssner. Ålandsgillets medlemmar erbjöds rabatterat biljettpris, vilket 

meddelades i utskick. Ett flertal medlemmar besökte konserten och upplevde en fin konsert.  

 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

Under årsmötet väcktes frågan om att införskaffa medlemmarnas synpunkter och önskemål 

och andra aktiviteters upplägg och utförande. 

Med detta som bakgrund formulerade Ålandgillet i samarbete med Åbolandsgillet en enkät 

som skickades ut till samtliga medlemmar i båda föreningarna. 

Ett kortfattat sammandrag av Ålandsgillets resultat är följande:  

      o  Antal svarande var 44 stycken, vilket är 41 % av antalet betalande medlemmar 

      o  Enkäten bestod av 20 aktivitetsförslag med fem svarsalternativ i en skala 1-5 där  

          1 = Tycker jag inte alls om, 3 = Kan jag väl tänka mig, 5 = Superbra, vill inte missa. 

      o  Varje aktivitet redovisades med ett vägt medeltal där högsta möjliga är 5. 

      o  De som fick ett medeltal över 3 är följande: 

          -  Gemensam julfest med Åbolandsgillet     4.74 

          -  Gemensam vår –eller höstfest                   4.44 

          -  Kulturresa inom Sverige                           3.73 



           -  Teaterbesök i Stockholm                          3.54   

           -  Teaterbesök i Åbo eller Helsingfors         3.03 

           -  Vad tycker du om vårt föreningsliv          3.86 

 

Fysiska aktiviteter stod lägst i kurs. Hela resultatet redovisas i tidigare utskick.  

 

HÖSTFESTEN 

Höstfesten var planerad till 12 oktober. 

Tyvärr så måste den ställas in pga att Bagarmossen var upptagen och ingen annan lämplig 

lokal fanns att tillgå. 

Styrelsen ber om överseende för att vi brustit i formationen varför festen måste ställas in. 

 

PLANERINGS & NÖJESKRYSSNING 

Ålandsgillet planerade i samarbete med Åbolandsgillet en kryssning med Cinderella till 

Mariehamn den 9 oktober. 

Syftet med kryssningen var att diskutera Föreningarnas Verksamhet och Framtid. 

Huvudtemat var att diskutera vilka gemensamma nämnare som gick att utläsa utifrån 

enkätresultaten. 

Dessvärre måste resan ställas in pga för få anmälda. 

 

UTVÄRDERING AV ENKÄTEN TILLSAMMANS MED ÅBOLANDSGILLET 

Mötet hölls den 22 november i Siljansgården Årsta. 

Syftet med mötet var att hitta gemensamma nämnare med aktiviteter där vi kan samarbeta. 

Svaren på Åbolandsgillets enkät visar samma mönster, vilket bekräftar, att båda föreningarnas 

medlemmar tycker att vi skall fortsätta det samarbete vi redan har. 

Enkäten gav också en tydlig vink om vilka aktiviteter vi inte skall försöka ägna oss åt. 

 

Ett tydligt intresse för kulturevenemang finns i båda föreningarna, vilket ger anledning 

till samarbete i de fall det gagnar båda  föreningarna.  Ett samarbete ger också ett större 

deltagarantal. 

På mötet diskuterades också behovet av en gemensam ”kulturattache”, som följer med vad 

som händer på kulturfronten och underrättar styrelserna när något intressant dyker upp. 

 

FRIS FRAMTIDSMÖTE 

Gunnar representerade Ålandsgillet på FRIS framtidsmöte i Uppsala den 23-24 november. 

Frågor som diskuterades var: 

FRIS musikevenemang för 2014. Föreningens användning av sociala media. Webbgruppen 

presenterade sina tankar om modernisering av hemsidan. Anvisningar och regler för 

föreningsbidragsansökan.. 

 

JULFESTEN 

Ålandsgillets julfest hölls i samarbete med Åbolänningarna den 7 december i Bagarmossens 

Folkets Hus. Det var väldigt trevligt där 106 deltagare bjöds på glögg och pepparkakor vid 

ankomsten. Ett fantastiskt Luciatåg med tärnor och tomtar som bjöd oss på de vackraste 

julsångerna. Ordförandena Asta och Margareta hälsade alla välkomna. Sedan var det dags att 

avnjuta ett dignande julbord med läckerheter som sill, lax, skinka och olika lådor. 

Föreningen bjöd på snaps, lättöl, julmust och ett glas vin.  

Tomten kom och delade ut klappar. 

Marianne Sundman har även i år bakat sina fantastiska svartbröd som lottades ut. 

Eva sålde Bingolotter till förmån för Ålandsgillet. 



Till dansen spelade Carlzons orkester. 

 

KONTAKTER 

Kontakter har hållits med FRIS, ”Kyrksam” Finska Församlingen, Viking Linjen och Dansens 

Vänner på Åland.  

 

MEDLEMMAR 

Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 118 medlemmar som betalt medlemsavgift. 

Medlemsavgiften är 150 kr. 

 

ÖVRIGT 

Ålandsgillet firar 75- års jubileéum 2014. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som under 

hösten jobbat med planeringen inför jubileét.  

 

Dansens Vänner på Åland firade 40-års jubileum den 9 februari på Breidablick. Asta och Kaj 

Måbrant representerade Ålandsgillet och gratulerade med standar. 

 

Flera av Ålandsgillets medlemmar har deltagit i Åbolandsgillets nostalgiaftnar. 

 

Ålandsgillet är anslutet till Bingolotto. 

 

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

föreningen all framgång i fortsättningen. 

 

 

 

 

Asta Måbrant   Thor Abrahamsson  Gunnar Lindblom 

 

 

 

 

AnnMari Englund Öberg   Ingabritt Eriksson  Eskil Eriksson 

 

 

 

 

Gertrud Engholm   Gunnel Carlsson   

  

 

 


