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”Då tänker jag på Sigrid” finns i Gillets bibliotek.
En annan kommande aktivitet är hemvändardagen. Den
kommer att ske under juli och vi kommer att besöka olika
ställen i östra Jämtland som omväxling. Resan är
fortfarande under planering och vi återkommer med
närmare uppgifter senare.
Medlemsavgiften bestämdes vid senaste årsmötet förbli
oförändrad, 100 kr/person. Det är bra om ni betalar in den
till föreningens konto (plusgiro 39 30 09-6) så snart som
möjligt och helst senast 1 juni. Några medlemmar har
fortfarande inte betalt avgiften för 2017 trots flera
påminnelser. Om ni vill utträda ur föreningen är det bra att
meddela kassören detta.
Varmt välkomna den 18 maj i Bergsbrunna bygdegård!
Eva

Kära JH Gille-medlemmar!
Nu närmar vi oss sommaren även om det fortfarande är
kallt med snöfläckar kvar. Jag kan glädja er med att årets
vårsammankomst kommer att få besök av 2017 års
mottagare av hembygdsstipendiet, den mycket
uppskattade violinisten Bengt-Eric Norlén. Jag hoppas att
ni inte missar tillfället att få höra honom traktera sitt
instrument. Minnesgoda medlemmar kommer säkert ihåg
att vi haft tillfälle att lyssna till honom en gång tidigare,
då tillsammans med Olle Hemmingson. De gjorde ett
bejublat framträdande vid Gillets 65-årsjubileum 2011.
Årets stipendiat blev författaren Elin Olofsson, som
skrivit flera böcker om förhållandena på den jämtländska
landsbygden under olika tidsepoker. Den senaste boken
”Krokas” har blivit mycket hyllad. En tidigare roman,

Vilket gott gillevärdskap!

Elin Olofsson årets hembygdsstipendiat

Vid Gillets årsmöte valdes Elin Olofsson f 1979, bördig Sedan 2008 respektive 2013 har vi haft nöjet att se
från Tulleråsen, som hembygdsstipendiat, se protokollet i systrarna Elisabet Eriksson och Gertrud Nordell som våra

gillevärdinnor. Alltid med samma goda humör och pliktmedvetenhet har de ansvarat för
lokalbokning, inköp, förplägnad,
dukning, diskning och städning i samband
med våra träffar. De har lett
arbetet med fast
hand och en utmärkt organisering. God hjälp har de
haft av sina makar, Lars-Erik och Lars.

denna Avisen. Hon är författare till fyra publicerade
romaner: Gånglåt, Flickorna i sjön, Då tänker jag på
Sigrid och den i höstas utkomna och mycket hyllade
Krokas.
Elins böcker utspelar sig
under olika tidsepoker och
behandlar olika teman som
sätter det jämtländska landskapet och människornas
levnadsvillkor i fokus. Hon
berättar
framför
allt
omlandsbygdens
kvinnors
erfarenheter och liv, och har
gjort sig känd som en lyhörd
Jämtlandsskildrare, småstaden
på gott och ont med alla dess
dolda skrymslen och vrår.
Böckerna utspelar sig alla i
och kring den fiktiva jämtländska orten Gärningsberg.
Elin gör även god reklam för Jämtland genom
föreläsningar på bibliotek, litteraturdagar och bokmässor
runt om i landet. Hon leder också Samtal på scenen i
Magneten, Krokom, där inbjudna jämtar från olika
verksamheter i länet intervjuas.
I vårt bibliotek har vi Elins första bok, Då tänker jag på
Sigrid.
Vi
återkommer
med
reportage
om
stipendieutdelningen.

Ett stort tack till er alla, vi
kommer att sakna er glädje
och positiva attityd både i
samband
med
våra
arrangemang och i styrelsearbetet, men räknar med att
ses vid många kommande
JH-träffar.
Tills vidare kommer den nyvalda styrelsen att ansvara för
det praktiska arbetet med JH-träffarna. Dock ser vi gärna
att nya krafter kunde ta vid och hjälpa till.
Är du intresserad, så hör av dig till oss!
Styrelsen
Glöm inte att betala årsavgiften till Gillets plusgiro
39 30 09-6. Vi ser gärna att du betalar senast 1 juni.

Det är vi som styr och ställer i Gillet:
Ordförande Eva Hjelm (327291), evahjelm@bahnhof.se Vice ordförande och Sekreterare Stefan Halvarsson (468065),
stefan.halvarsson1@comhem.se Skattmästare Bengt Hjelm (327291), bengthjelm@bahnhof.se Bibliotekarie Stellan Karlsson
(525270), stellan.karlsson@tele2.se Redaktör och hemsideansvarig Jan Enger (323240), jan@enger.se
Hemsida: www.jhgille.se e-post: info@jhgille.se Plusgiro: 39 30 09-6
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PROTOKOLL
fört vid årsmöte med Jämtlands-Härjedalens Gille den 12 mars 2018
å Bergsbrunna bygdegård, Bergsbrunna villaväg 24 i Upsala
§ 1 Hälsade orlstyrara Eva Hjelm de närvarande
välkomna, och förklarade årsmötet öppnat.

sammankallande. Omval skedde av Björn Sundin som
revisorssuppleant.

§ 2 Till mötesordförande utsågs Mats O. Karlsson,
och att föra protokollet Stefan Halvarsson.

§ 13 Årsmötet valde till valberedare Karl Evert
Mosten, sammankallande, och Bertil Segerström.

§ 3 Att justera protokollet ävensom utgöra
tjänsteförrättande rösträknare utsågs Karl Eric Ericson
och Birgitta Fjellström.

§ 14 2018 års av styrelsen upprättade verksamhetsplan, med årsmöte innevarande dag och i övrig del av
året vårfest, hemvändardag, surströmming och
förjulskaffe, godkändes.

§ 4 Den till medlemmarna i god tid genom såväl epost som i annan ordning utsända Avisen med däri
intagna kallelse och dagordning erhöll årsmötets
gillande, vadan kallelseförfarandet godkändes.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
godkännande ad acta.

lades

§ 15 Det timade val av hembygdsstipendiat för 2018.
Härom noteras följande. Fem kandidater förelåg. Efter
presentation av dessa, väcktes förslag om att Gillet
skulle utdela tvenne stipendier à 5.000 kr. En första
omröstning företogs för att utröna om två någorlunda
jämnstarka
namn
vore
utkristalliserbara.
Omröstningen utmynnade emellertid i att Elin
Olofsson redan här erhöll mer än hälften av samtliga
avgivna röster, och mer än samtliga övriga fyra
kandidater inalles. – Förslagställaren återkallade sitt
förslag om antalet stipendier; Elin Olofsson, bördig
från
Tulleråsen,
utsågs
till
2018
års
hembygdsstipendiat. Som närmast föregående år är
stipendiesumman 5.000 kr.

med

§ 6 Den ekonomiska berättelsen godkändes och
adactalades.
§ 7 Revisorernas berättelse upplästes av Evert
Wallström, vilken berättelse ävenså godkändes.
§ 8 På förslag av revisorerna beviljades styrelsen
ansvarsfrihet för den reviderade perioden.
§ 9 Resultat- och balansräkningen fastställdes.
Beslöts att föra resultatet för 2017 i ny räkning.

Anm: Statuterna ang. förfarandet vid val av
hembygdsstipendiat utesluter i sig inte att Gillet på
förhand beslutar att utdela mer än ett stipendium
samma år, men utgår eljest från att det ska röra sig om
endast ett sådant. Visar det sig sedan i en slutlig
omröstning att två kandidater får lika röstetal, kan
årsmötet besluta huruvida ett eller två stipendier ska
utdelas (jfr statuterna 10 §).

§ 10 Årsavgiften för 2018: Årsmötet beslöt att behålla
nuvarande årsavgift på status quo, således oförändrat
en avgift om 100 kr per medlem.
§ 11 Till Gillets orlstyrar, d.v.s. ordförande, omvaldes
Eva Hjelm. Omval skedde ävenså av styrelseledamöterna Jan Enger, Stefan Halvarsson, Bengt
Hjelm och Stellan Karlsson. Styrelsen har därmed
stadgemässigt lägsta antal om fem ledamöter, men
uttalades att fyllnadsval av två ledamöter om möjligt
bör ske senare (nota bene: Gillets stadgar, 4 §,
förutsätter att val av styrelseledamöter ska ske på
årsmöte. Att sådant val ska kunna göras vid annat
tillfälle framgår inte av stadgarna. Fyllnadsval under
löpande verksamhetsår torde i så fall kräva att ett
urtima årsmöte utlyses. Ett annat alternativ är att
styrelsen till sig adjungerar en eller flera personer).

§ 16 Med
särskilt
tack
till
de
avgående
styrelseledamöterna Elisabet Eriksson och Gertrud
Nordell ävensom tack till Gillets övriga funktionärer
förklarade mötesordföranden årsmötet avslutat.
Ut supra:
Stefan Halvarsson

Mats O. Karlsson

Justeras:

§ 12 Till ordinarie revisorer omvaldes Håkan
Hardenborg och Evert Wallström, den sist nämnde

Karl Eric Ericson
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Birgitta Fjellström

Årsmötet den 12 mars 2018

P

å dagen ett år sedan senaste årsmötet –
vad annars, eftersom den 12 mars städse
är Republiken Jamtlands nationaldag –
hade mellan trettio och fyrtio deltagare samlats i
Bergsbrunna bygdegård för att därstädes begå
årsmöte med sedvanliga förhandlingar, avnjuta
god smörgåstårta följt av kaffe å krus, åhöra ett
intresseväckande föredrag, ges möjligheter att
vinna idel högvinster, och att i övrigt umgås och
trivas.
Om årsmötets förhandlingar kan nämnas att
verksamhets- och ekonomisk berättelse godtogs, att
styrelsen
för
sin
förvaltning
beviljades
ansvarsfrihet, att årsavgiften bestämdes till
oförändrat
100
kr
per
medlem,
att
styrelseledamöterna Elisabet Eriksson och
Gertrud Nordell efter tio, respektive fem, års
gediget arbete med gillevärdskap nu avsagt sig
fortsatta styrelseuppdrag, och att orlstyrara Eva
Hjelm till dem för deras gedigna insatser
överräckte varsin kasse med smakfulla presenter.
Resterande styrelseledamöter omvaldes. Elin
Olofsson, bördig från Tulleråsen, utsågs till 2018
års mottagare av Gillets hembygdsstipendium. –
Mer om årsmötet, se annan plats i Avisen.
Föredragshållare för aftonen var Lennart
Söderberg,
ursprungligen
kommen
från
Bispgården i Fors socken (den östligaste i
Jamtland), men sedan ett antal år bosatt utanför
Upsala, för övrigt gammal bekant till orlstyrara.
Hans ämne handlade om magnolior, och visste han
härom förtälja bl.a. följande, åtföljt av ett antal
färgsprakande elektriska ljusbilder.
Magnoliaväxten med sina varierande
blomformationer är en särdeles uråldrig företeelse;
fossila fynd tyder på att de första blommorna härav
tillkom redan för omtrennt 110 miljoner år sedan,
under dinosauriernas tid. De har därefter inte
förändrat sig särskilt mycket i fråga om
sammansättning och appariton, och heller inte gett
upphov till något omfattande släktträd inom
växtriket. I viss mån släkt med magnolian är dock
näckrosorna. En av de ursprungligaste miljöerna
för magnolior kan återfinnas på Nya Zeeland.
I dessa blommors begynnelse fanns ännu inga
fåglar. För pollinering var därför inledningsvis
magnoliorna beroende av hjälp från skalbaggar.
Men för 80 miljoner år sedan började i stället fåglar
sprida växtens fröer från dess spiralformade kottar.
Magnolian har också visat sig vara en god
överlevare; när vår planet för 64 miljoner år sedan
drabbades av rymdprickskytte i form av det
meteoritnedslag som tog knäcken på dinosaurierna
och utplånade en stor del av övrigt jordiskt liv,
3

lyckades ändå en magnoliaart klara sig.
Magnolior finns företrädesvis i Ost- och Sydasien
och delar av Nord- och Sydamerika. I Kina har
växten odlats i minst 2.500 år. Till Europa kom
magnoliorna framför allt för att odlas i engelska
slottsträdgårdar. Blommorna – när de väl kommer,
vilket inte nödvändigtvis är årligen – är ofta stora,
som kanske knytnävar eller handflator, men kan i
hög grad variera i fråga om färg (dock ej blå) och
fason. Växten som sådan uppvisar även stor
variation beträffande storlek, allt från buskform till
träd som kan bli uppemot 35 meter höga.
Även i Sverige finns odlade magnolior, så
exempelvis i Skåne, i parker i Enköping och så
förstås hos Söderberg utanför Upsala. Han kan på
beställning ta emot grupper om högst tio besökare
åt gången för att förevisa sin omfattande samling
av dessa växter. Enligt honom lär det t.o.m. ha
gjorts försök med odling av magnoliaarten Stellata
i Ås i republiken Jamtland; oklart är dock om detta
experiment har lyckats, d.v.s. om något exemplar
alltjämt är i livet. Eljest noteras att forskning och
odling sedermera har frambringat diverse hybrider,
detta för att möjliggöra magnolior för kallare
klimat – numera lär det rentav finnas någon härdig
art av blomman som kan tåla åtminstone en
handfull frostgrader utan å staerv ta.
Den fascinerande framställningen från denne
mångårige magnoliaexpert rönte auditoriets stora
uppskattning.
Stefan Halvarsson

Fler bilder från årsmötet finns på www.jhgille.se

Kommande aktiviteter
Vårfest fredagen den 18 maj
Surströmmingsfest fredagen den 21 september
Hemvändardag i juli
Förjulskaffe lördagen den 24 november

I år är det valår. Här ser du aktuell mandatfördelning
i Jämtlands läns kommun- respektive landstingsfullmäktige

Kommun
Östersund
Krokom
Åre
Strömsund
Ragunda
Berg
Bräcke
Härjedalen

V
4
4
1
3
2
2
2

S
22
16
12
17
15
13
14
15

MP
6
2
3
1
2
1

SD
4
3
1
3
1
2
3
3

C
8
13
7
5
5
7
11
7

L
4
1

KD
1
1
1

M
12
6
6
4
7
4
6

1
1

Övr

Ordf kommunstyrelsen
Ann-Sofie Andersson(s)
Maria Söderberg(c)
1)
5
Peter Bergman(s)
2)
2
Susanne Hansson(s)
43)
Jonas Andersson(s)
Therese Kärngard(s)
4)
3
Anna-Lisa Isaksson(s)
5)
6)
3 och 2 Anders Häggkvist(c)

2)
3)
Västjämtlands Väl
Rättvis Demokrati
Allians för Ragunda (valsamverkan M och KD)
4)
5)
Landsbygdens Framtid i Bräcke
Härjedalspartiet 6) Folkets Röst-Vox Humana
1)

Vårmöte i Bergsbrunna bygdegård

fredagen den 18 maj 2018 kl 18.30
Bergsbrunna villaväg 24. Buss 9, hållplats Backmovägen
Ett antal parkeringsplatser finns på bygdegården

Violinisten och hembygdsstipendiaten
Bengt-Eric Norlén underhåller oss
Sedan undfägnas vi en vårsupé till en kostnad av 200 kr
Betala gärna in kostnaden i förväg på vårt plusgiro 39 30 09-6
Anmälan till Stefan Halvarsson, stefan.halvarsson1@comhem.se
eller tel. 018-46 80 65 eller mobil 070 94 78 701 senast 11 maj
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