
Bralsia at orlstyrara 2009 nr 2 

Årsmötet 
Ett stort tack till ordföranden Ivar Olovsson, Bertil Seger-
ström och Elisabet och Lars-Erik Eriksson för ett välord-
nat årsmöte.  
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Vårträffen 
Som vanligt äger vårträffen rum på Kaplansgården i 
Gamla Uppsala (se kallelse på sista sidan). 
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Kulturstipendiater 
Årets kulturstipendium gick till Hovermo Gårdsmuseum 
efter omröstning på årsmötet. Diplom och 3.000 kr kom-
mer att delas ut av någon styrelsemedlem under juli må-
nad 2009. 
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Anmälan till Hemvändardagen den 27 juni 
2009 
Separat anmälan bifogas. 
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Surströmmingskalaset 
Surströmmingskalaset kommer preliminärt att äga rum 
den 26 september 2009 i Bergsbrunna. 
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Förjulskaffet 
Förjulskaffet kommer preliminärt att äga rum den 5 de-
cember kl. 15.00. 
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Glad Sommar! 
Med dessa vackra bilder på midsommarblommor från 
Jämtland vill Styrelsen hälsa alla hjärtligt välkomna till 
hemvändardagen och önska Gillets medlemmar en riktigt 
skön, varm och underbar sommar!! 
 

 
 

Det är vi som styr och ställer i Gillet: 
Ordförande Ando Sundelin (32 87 07) e-post: asundelin@telia.com, Vice ordförande Stefan Halvarsson (46 80 65) e-post: stefan.halvarsson@ 
skatteverket.se , Sekreterare Bertil Segerström (46 16 18) e-post: bs@irfu.se, Skattmästare Kåre Lind (21 48 10) e-post: byggkare@stormen.se 
Gillevärdar Elisabet Eriksson (42 96 16) e-post: 018429616@bredband.net, Camilla Lundin (31 55 27) e-post: camilla.jarl_lundin@telia.com 
        JH postgiro: 39 30 09-6 
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JämtlandsJämtlandsJämtlandsJämtlands----Härjedalens Gille Härjedalens Gille Härjedalens Gille Härjedalens Gille 
i Uppsalai Uppsalai Uppsalai Uppsala 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Jämtlands-Härjedalens 
Gille i Uppsala 
torsdagen den 12 mars 2009, kl. 18:30 i Beurlingrummet på 
Ångströmlaboratoriet 
 
Närvarande medlemmar 48 enligt anmälningslistan. 
 
Gillets ordförande Ando Sundelin öppnade årsmötet kl. 18:45  
 
§ 1 Till ordförande för årsmötet valdes Ivar Olofsson, och 

till sekreterare Bertil Segerström.  
 
§ 2 Till protokollsjusterare valdes Annika Sundelin. 
 
§ 3 Kallelse till årsmötet hade skett med brev genom Avisen 

två veckor före mötet samt  
 med annons i UNT och kallelseförfarandet godkändes. 
 
§ 4  Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Ando 

Sundelin och lades till handlingarna.  
 
§ 5      Ekonomiska berättelsen presenterades av kassören Kåre 

Lind  
 
§ 6 Revisorernas berättelse med godkännande lästes upp av 

Sune Ahlinder.  
 
§ 7       Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och ekono-

miska berättelsen och årsmötet beviljade styrelsen an-
svarsfrihet för redovisade perioden. 

 
§ 8       Beslutades att årets förlust balanseras mot tidigare över-

skott. Ekonomin är god. 
 
§ 9 På valberedningens förslag omvaldes: 
  Ando Sundelin, ordförande 
  Stefan Halvarsson, vice ordförande 
  Elisabet Eriksson, gillesvärd 
  Kåre Lind, kassaförvaltare 
  Bertil Segerström, sekreterare 
                       och återvaldes Camilla Lundin, gillesvärd  
  Eva Hjelm, bibliotekarie 
  
§ 10 Till revisorer omvaldes Sune Ahlinder och Karl-Eric 

Ericson ordinarie och Sigurd Wallén suppleant.  
 
§ 11 Till valberedning omvaldes Ingvar Ekerby, Bengt Hjelm 

ordinarie och Judith Lefvert  
            suppleant. Ingvar Ekerby sammankallande. 
 
§ 12 Beslöts enligt styrelsens förslag att öka medlemsavgiften 

från år 2010 till 100:- per hushåll  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 13 Beslöts att stipendiet för år 2009 skall vara 3000:-  
 
§ 14    Beslöts efter två omröstningsomgångar tilldela Hovermo 

Gårdsmuseum stipendium år 2009   
 
Omröstningsresultat: röstomgång 1 röstomgång 2 
  
1 Hovermo gårdsmuseum    1   27 
  
2 Flottningsmuseet i  
   Laxviken    10   - 
  
3 Tångeråsen-Gärde byalag  14   15 
  
4 Härjedalens fjällmuseum  
   i Funäsdalen       7   - 
                                               -------   ------ 
 Summa    48   42 
 
         
§ 15 Ordföranden avslutade mötet kl 19:45 varefter de för-

samlade förflyttar sig över korridoren till Häggsalen för 
att där lyssna till ett astronomiskt föredrag av astronomi-
professorn Nils Bergvall - Den kosmiska planen - vad 
händer se´n? 

§ 16 Från årsmötet och framfördes ett tack till styrelse och 
gillesfolk för det gångna året. 

 
§ 17 Kommande möten planeras och presenterades: 
 maj Kaplansgården, Snillen i Sydjämtland - Karl Eric 

Ericson, Birgitta Fjellström och Karin Alsén föreläser  
 27 juni hemvändardag till Wången och rundtur med 

Ärs’nbussen 
 sept. Surströmmingsfest 
           dec. före-julkaffe. 
 
§ 18 Efter årsmötesförhandlingar och astronomiskt föredrag 

undfägnade oss gillesvärdinnan med rikt dukat bord med 
de läckraste ostar från Skärvången och andra ostmetro-
poler samt bröd och allehanda tillbehör och därtill vin i 
god kvalitet och i tillräcklig mängd.  

 
 
   Vid protokollet:  Bertil Segerström 
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Å 
förekommen anledning – begränsat utrymme i 
Avisen – blir relaterandet av årsmötet skäligen 
kortfattat, och kan i starkt komprimerad form 

sammanfattas enligt följande: rekordstort antal delta-
gare (närmare femtio), lokal: Ångsrömlaboratoriet i 
Upsala, god skaffning med fina ostar, föredömligt 
orlstyrarskap av Ivar Olofsson, sedvanliga omval av 
funtionärer,  och med bl.a. Camilla Lundin ånyo på 
plats som gillesvärd.  I övrigt noteras att medlemsav-
giften fr.o.m. 2010 kommer att vara 100 kr per hus-
håll. Till stipendiat för 2009 utsågs Hovermo gårds-
museum. Stipendiesumman är för året 3.000 kr. 

Efter förhandlingarna bjöd medlemmen Nils Berg-
wall de församlade på ett särdeles intressant föredrag 
om det astronomiska året 2009 och vad som i framti-
den kommer att hända med jorden och vårt eget sol-
system. Vetenskapen har räknat ut bl.a. att vår egen 
sol kommer att slockna om sådär en två à tre miljar-
der år, och ungefär samtidigt, kanske så när som på 
någon miljard år räknat, kommer vintergatan att kolli-
dera med sin närmaste granne Andromedagalaxen. 

Men det dröjer som sagt ett tag dit, varför vi i dagslä-
get inte torde behöva bekymra oss alltför mycket; det 

kan finnas andra och mer närliggande problem att ta 
itu med. 

Stefan Halvarsson 

 

Årsmötet den 12 mars 2009 

 

Bilder från årsmötet 



Jämtlands-Härjedalens Gille 
Sekr. Bertil Segerström 

Flogstavägen 170 
SE-752 72  UPPSALA 

Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd 
hälsas välkomna till 

VårmöteVårmöteVårmöteVårmöte    
i Kaplansgården, Gamla Uppsala 

torsdag den 28 maj kl 18.30! 
 

Birgitta Fjellström, Karin Alsén och  
Karl Eric Ericson 

berättar om Snillena i Snilleriket 
 

Sedan undfägnas vi med rökt röding, potatissallad, bröd, vin/Jokk, kaffe och kaka 
till en kostnad av 150 kr. 

 

2:ans buss tar oss till Kaplansgården! 
 

Anmälan  till Elisabet Eriksson tfn 018-429616 eller e-post 018429616@bredband.net 
senast 22 maj 


