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Nu är det äntligen vår igen. Alltid lika härligt
även om vintern den här säsongen varit kort.
Två trotjänare i Jämtland-Härjedalens Gille, Ando
Sundelin och Bertil Segerström, har nu avgått ur
styrelsen. Verksamheten under Andos 7- åriga ledning har präglats av gemyt och trevliga aktiviteter,
många glada sammankomster och innehållsrika hemvändardagar. Bertil har varit en outsinlig källa till
allehanda praktiska lösningar på många olika
”problem”. Jag vill tacka dem båda två för ett utomordentligt arbete! Dessa båda har verkligen lagt ner
sin själ i att göra verksamheten i Gillet trivsam och
intressant. Vi kommer nog att kontakta dem för hjälp
med olika saker i framtiden också.

Jag vill också tacka Kåre Lind för mångårigt arbete som kassör. Det är roligt att se att han återhämtat sig.
Vi i den nya styrelsen kommer att göra allt för att
den fortsatta verksamheten i Gillet ska bli lika trevlig

som den varit hittills. Den nya styrelsen ser nu ut
som följer:
Eva Hjelm
Ordförande
Stefan Halvarsson Vice ordförande/sekreterare
Bengt Hjelm
Kassör
Elisabeth Eriksson Gillevärdinna
Camilla Lundin
Gillevärdinna
Annika Sundelin
Redaktör för Avisen
Stellan Karlsson
Bibliotekarie
Hemvändardagen den 30 juni aviserades redan på
årsmötet och programmet, som Ando och Stefan satt
ihop, verkar mycket intressant och roligt. Hoppas att
många vill vara med! En separat inbjudan till denna
kommer att skickas ut senare, eftersom alla detaljer
inte är helt klara i skrivande stund.
Några nyheter vill jag också presentera:
Avisen kommer fortsättningsvis att skickas ut via
e-post till alla, som har angett en e-postadress. Detta
för att för miljöns skull spara på pappersåtgången,
men dessutom är portokostnaden en tung post i föreningens budget.
Ni, som har en e-postadress men inte meddelat
denna, är välkomna att göra det snarast till kassören,
bengt.hjelm@telia.com. Naturligtvis kommer Avisen
även fortsättningsvis att skickas med posten till alla,
som inte använder e-post. Ingen kommer att bli utan.
En hemsida för Jämtland-Härjedalens Gille planeras också att arbetas fram så småningom.
Till sist: glöm inte att betala årsavgiften 100 kr/
hushåll till plusgirokonto 393009-6 om ni inte redan
har gjort det. Kom ihåg att ange vem som betalar!
Hoppas att vi ses på vårträffen den 25 maj!
Eva Hjelm

önskar
Styrelsen
Det är vi som styr och ställer i Gillet:
Ordförande Eva Hjelm (327291)e-post: eva.m.hjelm@telia.com Vice ordförande Stefan Halvarsson (468065) e-post: stefan.halvarsson@
skatteverket.se Sekreterare Stefan Halvarsson Skattmästare Bengt Hjelm (327291) e-post: bengt.hjelm@telia.com Gillevärdar Elisabet Eriksson
(429616) e-post: 018429616@bredband.net, Camilla Lundin (315527) e-post: camilla.jarl_lundin@telia.com Bibliotekarie Stellan Karlsson (525270)
e-post: stellan.karlsson@tele2.se Redaktör Annika Sundelin (328707) e-post asundelin@telia.com

JH plusgiro: 393009-6

PROTO K O LL
fört vid årsmöte med Jämtlands-Härjedalens Gille i Upsala den 12 mars 2012,
å Industriminnesföreningen, Salagatan 16 A, densammanämnda stad
Tillstädes: drygt 50 medlemmar och inbjudna gäster, enligt
anmälningslistan.
§1

beredningen utsågs Sune Ahlinder och Gertrud
Öhagen till ordinarie revisorer, med Björn Sundin
som ersättare.

Hälsade vidpass klockan sju e.m. orlstyrarn Ando
Sundelin de närvarande välkomna, varmed han
ävenså förklarade mötet öppnat.

§2

Utsågs för årsmötet Mats O. Karlsson att som ordförande leda förhandlingarna, och Stefan Halvarsson att föra protokoll.

§3

Att justera protokollet, tillika räkna röster, utsågs
Birgitta Fjellström och Bertil Segerström.

§4

Enär kallelse utsänts med Avisen i stadgemässig tid
godkändes kallelseförfarandet.

§5

Upptogs styrelsens verksamhetsberättelse; förevor
inga synpunkter å densamma, utan lades med godkännande till handlingarna.

§6

Härnäst på agendan stod den ekonomiska berättelsen på tur. Inte heller här framfördes några synpunkter, vadan, efter någon i all korthet av mötesordföranden gjord sammanfattning av årets resultat,
mötet godkände berättelsen.

§7

För aftonen representerades föreningens revisorer
av Sune Ahlinder, vilken uppläste sin och medrevisorn Carl-Eric Ericssons revisionsberättelse, vilken godkändes. Till årsmöteskallelsen fogad balans- och resultaträkning fastställdes.

§8

Revisorerna föreslog att styrelsen måtte beviljas
ansvarsfrihet, vilket förslag vann årsmötets gillande.

§9

Nästa punkt var frågan om disposition av föreningens resultat. Upplyste därunder kassaförvaltaren
Bengt Hjelm att styrelsen så till vida låtit antecipera årsmötets beslut härom genom att redan 5.000 kr
härav överförts till Hembygdsfonden. Åtgärden
befanns av årsmötet, med godkännande, utgöra
tillräcklig åtgärd.

§ 12

Härnäst på tur stod val av valberedning; det utföll
sålunda att Jan Enger och Ando Sundelin utkorades
till ordinarie ledamöter, med den först nämnde som
sammankallande. Judith Lefvert valdes till suppleant.

§ 13

I detta skede stack Ando Sundelin emellan med att
något orda om styrelsens verksamhetsplanering för
2012 – i viss mån presenterad även i Avisen inför
årsmötet -, vilken nu utfylldes med lite närmare
men preliminära uppgifter om den hemvändardag
som är inplanerad att den 30 juni avstapelgå.

§ 14

Valens mångfald avrundades med val av 2012 års
stipendiat. Fem namnförslag förelåg. I en första
röstomgång erhöll ingen för egen majoritet erforderligt röstantal; däremot fick två kandidater sammantaget mer än hälften av rösterna. Av dessa
twägge återstående, som möttes i en andra omgång,
gick Fia Gulliksson segrande ur omröstningen. Hon
kommer att få Gillets stipendium om 5.000 kr.

§ 15

Därmed var aftonens pensum av formalia avklarad.
Dock skedde även högtidlig och med god esprit
genomförd avtackning från Ando Sundelins sida av
dels förre kassaförvaltaren Kåre Lind, uppvaktad
med en förtjusande orkidé, dels avgående styrelseledamoten Bertil Segerström; den sist nämnde uppvaktades med ett för tillfället imaginärt bokverk,
vilket i sinom tid lär i fysisk form manifesteras;
slutligen framförde styrelsens vice ordförande föreningens varma tack till avgående orlstyrarn Ando
Sundelin, vilken förärades ett fluidum väl värdigt
en poliskommissarie av Maigrets klass och rondör.

§ 16

Tilläggas kan, att mötesordföranden Karlsson, i sin
tur framförande ett föreningens tack till styrelsen,
pro forma avslutade årsmötet omtrennt klockan åtta
e.m.

Ut supra,
§ 10

§ 11

Valberedningens förslag till val av styrelse presenterades av Jan Enger; beslöts i enlighet härmed,
och utgör därmed sammansättningen framdeles
följande.
Ordförande
Eva Hjelm
Övriga ledamöter Elisabet Eriksson
Stefan Halvarsson
Bengt Hjelm
Stellan Karlsson
Camilla Lundin
Annika Sundelin
Det skulle även väljas revisorer. På förslag av val-

Stefan Halvarsson
Protokollförare

Mats O. Karlsson
Mötesordförande

Justeras:

Birgitta Fjellström
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Bertil Segerström

Årsmötet den 12 mars 2012

S

å har då ännu ett verksamhetsår lagts till handlingarna; det mesta har varit sig likt vid årsmötet, men vänta: ändå inte – nej, vissa inslag var
lite utöver det vanliga.
Till att börja med lokalen: Industriminnesföreningen å
Salagatan 16 A i Upsala. Hit samlades omkring femtiotalet
deltagare, och kunde de här beskåda allehanda föremål och
företeelser ur Upsalas industriella och hantverksmässiga
historia, varefter det blev dags att under Mats O. Karlssons
egid som mötesorlstyrar avhålla årsmötet. Om det kan
nämnas att tvenne ledamöter, Ando Sundelin och Bertil
Segerström, nu lämnade styrelsen och avtackades vederbörligen. Två nya tillkom, nämligen Stellan Karlsson och
Annika Sundelin. Till ny föreningsordförande valdes Eva
Hjelm. Helt nya på revisorssidan blev Gertrud Öhagen,
som ordinarie, och Björn Sundin som ersättare. Valberedningen består fortsättningsvis av Jan Enger
(sammankallande) och Ando Sundelin, med Judith Lefvert
som ersättare. – Verksamhets- och ekonomiska berättelser
godkändes; ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Spännande blev årets omröstning om 2012 års hembygdsstipendiat; efter presentation av inte mindre än fem
kandidater och två omröstningsomgångar utföll valet på
Fia Gulliksson, Ope. Hon kommer att tilldelas Gillets diplom jämte årets stipendiesumma om 5.000 kr.
Årsmötets stora dragplåster var eljest författarinnan
Ann-Marie Wikander, boende i Tierp men född härjeådalska i Linsell, med härstamning på morssidan från Lidsjöberg i Flata. Vid 62 års ålder, efter att ha gått en skrivkurs, debuterade Ann-Marie med boken Sigrid röd som
skam, utspelande sig i Nordjamtland, med den tioåriga
flickan Sigrid i huvudrollen. Året är 1919. Sigrid är ett så
kallat skambarn eller ”oäkta”, fött utom äktenskapet. Ämnet är känsligt, och Sigrid får av modern inte reda på rätta
förhållandet. Relationen dem emellan präglas därför av en
viss kärvhet. Men i boken har Ann-Marie, byggt på egna
erfarenheter av släktingars mångsidiga berättande av histo-

rier, skrönor och anekdoter, vävt in en stor mängd berättelser ur det dagliga livet så som det kunde te sig på landsbygden vid denna tid.
Sålunda illustrerade hon genom uppläsning avsnitten om
hur en storbyk vid påsktiden kunde gå till, ävensom hur
man glödstekte sill. En ytterligare historia, dråplig och
smått bizarr, var hur det kom sig att en säck med trasor
avsedda för vävning visade sig härröra från ”brearsla i
Storgåla” – det var långkalsonger -, och hur den även innehöll en slängd brok från en kostym till en brudgum på ett
bröllop.
Nymodigheter, beträffande kommunikationer, kunde
vara något man ställde sig skeptisk till. Mormodern i boken föredrog att gå vägen till Risedet i stället för att ta bussen; hon vågade sig inte på den motoriserade färden.
Ann-Marie föredrog även vissa stycken ur uppföljaren
Sigrid – en skugga av blod, där årtalet är 1926 och Sigrid
är 17 år. Hon har nu skaffat sig en hel del erfarenhet av
livet, inte minst i buom. Även denna bok förtäljer om allsköns vardagliga händelser, vissa något udda, som exempelvis rånmordet i Harrsjön, vilket ledde till bl.a. att mormodern fick åka in till stan (Östersund) för att härom vittna
i tingsrätten. En annan historia handlade om Örblom, kua,
som hade fått en skadad och blodig spene, efter vad man
trodde av moröja, en fågel som gav sig på kornas spenar.
Slakt var ett alternativ. Men Sigrid klarade mjölkningen
och gav oförtröttligt dag efter dag kon spensmorning. Kon
kryade på sig. Kommentaren var att Sigrid klarade sig som
en hel karl, ”men dae gjett no va kvinnfolkje te tåkke”.
För den som är intresserad av inte enbart folklore, utan
den förträffliga jamskan (med vissa inslag av härjeådalska), rekommenderas Ann-Marie Wikanders böcker å det
varmaste – och vem vet, böckerna om Sigrid utmynnar
omsider måhända i en trilogi. Vi får avvakta och se.
Stefan Halvarsson

Bilder från årsmötet
Ann-Marie Wikander föreläser
och avtackas. Avtackning av Kåre
Lind och Bertil Segerström.
Mötesordf. Mats O Karlsson med
vice ordf. Stefan Halvarsson
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Jämtlands-Härjedalens Gille
Bengt Hjelm
Sehlstedtsg. 24
754 41 UPPSALA

Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd
hälsas välkomna till

Vårmöte
i Kaplansgården, Gamla Uppsala
fredag den 25 maj kl 18.30!

Manskörskvartetten
Uppsala Gossensemble
underhåller med stämsång
Sedan undfägnas vi med vårsupé med hembygdsanknytning
till en kostnad av 180 kr.
Anmälan till Camilla Lundin gärna via e-post camilla.jarl_lundin@telia.com eller tfn 018-31 55 27

senast måndag 21 maj

