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Stort tack till jubileumskommittén, styrelsen och alla 
andra som bidrog till att göra vårt 65-årsjubileum till 
en sådan fantastisk fest! Tack även för vänliga brev och 
samtal! 
 
Installation av Stefan Halvarsson som heders-
ledamot i Jämtlands-Härjedalens Gille på års-
mötet den 12 mars 2011 
 
I samråd med i föreningen ingående vederhäftiga och be-
trodda kamrater har styrelsen i Jämtlands-Härjedalens Gille 
beslutat att till hedersmedlem i nämnda gille kalla Stefan 
Halvarsson med följande motivering: 

Han har sedan ett stort antal år utan sidoblickar på eget 
vinnande åtagit sig varierande uppdrag, bl.a. som skattmäs-
tare och f.n. som vice ordförande i Gillet. Han har ådaga-
lagt stor nit och redlighet liksom i sitt idoga arbete i diverse 
kommittéer framför allt Hunnaschelbusskylttillverknings-
kommittén. 

Hans statur och hans med åren alltmer vitnande skeppar-
krans utgör en icke föraktlig ögonfägnad vid våra samman-
komster. 

Hans tillfyllest behärskande av modersmålet, vilket han 
nyttjar i kommunicerande med såväl landsmän som okånu 
folk. 

Med aldrig svikande energi och med stor tapperhet har 
han genom åren varit ansvarig för föreningens spelhåla, där 
många värdefulla vinster med åtföljande kommentarer har 
inhöstats av spelarna. 

Sin starka tilltro till gillemedlemmarnas intelligens och 
bildning har han visat vid utformandet av de i tävlingar 
ingående närmast obesvarbara frågorna. 

Han är därtill gorslän, glaver, artu, håttu å sprek. 
Amor patriae nostra lex – Kärleken till heimbygda är 

vår lag 
 

Hembygdsstipendiater 
 

Årets hembygdsstipendium gick till  
 

1 Tångeråsen-Gärde  byalag 
för dess insatser att under flera somrar ha framfört kritiker-
rosade föreställningar i form av  friluftsteater. Alla i byala-
get jobbar  ideellt och ställer upp och hjälper till med det de 
kan med allt arbete runt spelet. All vinst går tillbaka till 
byns kulturliv, t.ex. underhåll av bygdegården och andra 
projekt till gagn för bygden. 

Byalaget har också skapat ett älgmuseum och ett kafé. 
 

2 Harald Olsson och Locknekratern Meteorit-
center 
Harald Olsson i Ångsta insåg tidigt att kratern skulle kunna 
bli ett unikt turistmål. Med stor energi och idérikedom har 
han jobbat för att sprida kunskap om det märkliga naturfe-
nomenet och samtidigt locka besökare till Lockne. God 
hjälp har han haft av sin hustru Gunilla och – allt efterhand 
som projektet växt – av de många eldsjälarna i hembygds-
föreningen. 

2006 kunde det s.k Geohuset invigas. Idag kallas anlägg-
ningen ”Locknekratern Meteoritcenter”. Man samarbetar 
med såväl svenska som internationella experter och fors-
kare och ordnar utställningar för både fackfolk och en bre-
dare publik, inte minst skolor. 

 

Vårmötet skall besluta om 
  
1. bifogat förslag till nya stadgar för Jämtlands-Härjedalens 

Gille (vilket skall beslutas vid två på varandra följande 
möten) 

2. bifogat förslag till statuter för hembygdsstipendiat 
3. att årets båda hembygdsstipendiater får 5.000 kr vardera 
 

 

Surströmmingskalaset äger rum lördag den 17 september 
på Pensionärernas Hus, Storgatan 11. 
 
Påminnelse om inbetalning av medlemsavgiften för er som 
ännu inte betalat. Glöm inte ange avsändare! 

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 Bengt Hjelm (32 72 91) e-post:bengt.hjelm@telia.com 
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 

Bengt-Eric Norlén och Olle Hemmingsson med traktorkomp 

Glad Sommar! 
önskar 

Styrelsen 
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fört vid årsmöte med Jämtlands-Härjedalens Gille den 
12 mars 2011 å lokalen Odd Fellow, Börjegatan 16 i 
Upsala 
 
Till årsmötet, inför vad som samma afton i rubricerade 
lokal kom att utgöra Gillets 65-års-jubileum, hade för-
samlat sig omkring 80 deltagare. 
 
  
§ 1 Hälsade orlstyrarn Ando Sundelin de närvarande 

välkomna, och förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Innan förhandlingarna påbörjades avhölls en 

parentation för avlidna medlemmar. 
 
§ 3 Till mötesordförande utsågs Mats O. Karlsson, 

och till mötessekreterare Bertil Segerström. 
 
§ 4 Birgitta Fjellström och Solveig Wallström ut-

sågs till protokollsjusterare, tillika rösträknare. 
 
§ 5 Den till medlemmarna två veckor före årsmötet 

utsända Avisen med däri intagna kallelse och 
dagordning föranledde årsmötet att godkänna 
kallelseförfarandet. 

 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av 

Ando Sundelin. 
 
§ 7 Den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 

2010 föredrogs av kassaförvaltaren Bengt 
Hjelm. 

 
§ 8 Revisorernas berättelse upplästes av Sune Ah-

linder. 
 
§ 9 Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och 

den ekonomiska berättelsen. 
 
§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 

den redovisade perioden. 
 
§ 11 Resultat- och balansräkningen fastställdes. Be-

slöts att balansera årets överskott i ny räkning. 
 
§ 12 Till Gillets orlstyrar, d.v.s. ordförande, omval-

des Ando Sundelin. Omval skedde även av sty-
relseledamöterna Stefan Halvarsson, Elisabet 
Eriksson, Bertil Segerström och Bengt Hjelm. – 
Det kan i denna del tilläggas, att styrelsen till sig 
under 2010 och även fortsättningsvis har adjun-
gerat Camilla Lundin och Eva Hjelm. 

 
§ 13 Till revisorer omvaldes Sune Ahlinder och Karl-

Eric Ericson som ordinarie ledamöter. Omval 

skedde ävenså av Sigurd Wallén som revisors-
suppleant. 

 
§ 14 Till valberedning omvaldes Jan och Eva Enger, 

ordinarie ledamöter, med Jan Enger som sam-
mankallande. Judith Lefvert omvaldes som sup-
pleant. 

 
§ 15 Beslöts att fastställa medlemsavgiften till oför-

ändrat 100 kr per hushåll för verksamhetsåret 
2012. 

 
§ 16 Det beslöts att stipendium ur Hembygdsfonden 

ska utgöra 5.000 kr fr.o.m. 2011. 
 
§ 17 Beslöts efter omröstning, vilken ändade med 

oavgjort resultat, att tilldela Gillets Hembygds-
stipendium till Ångsta meteoritcenter och till 
Tångeråsens byalag, med vardera 2.500 kr. Från 
årsmötet framfördes emellertid en uppmaning 
till styrelsen att undersöka huruvida ekonomiska 
möjligheter funnes att i stället utdela stipendier 
om vardera 5.000 kr till dessa stipendiater. 

     Årsmötet uppdrog dessutom att till styrelsen 
utarbeta förslag till förfaranderegler för stipendi-
eomröstningen, att framdeles förelägga Gillet 
för beslut. 

 
§ 18 Årsmötet utsåg Stefan Halvarsson till hedersle-

damot i Gillet. 
 
§ 19 Med tack från årsmötet till Gillets funktionärer 

förklarade mötesordföranden årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet: Bertil Segerström 
 
 
 
Mötesordförande: Mats O. Karlsson 
 
 
 
Justeras:   
 
 
Birgitta Fjellström  Solveig Wallström 
 

P R O T O K O L L 
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F 
ör första gången i föreningens historia upp-
nåddes den ålder då mången medlem med gott 
samvete plägar kunna benämna sig pensionist. 

Dessbättre har detta skede i Gillet inträtt utan några 
påtagliga ålderskrämpor eller andra tecken på en 
sviktande verksamhet. 

Sålunda hade denna bemärkelsedag infunnit sig dryga 
åttiotalet deltagare för att inledningsvis, under Mats O. 
Karlssons handfasta klubbföring, avhålla årsmöte å loka-
len Odd Fellow, Börjegatan i Upsala. Härom kan sam-
manfattningsvis nämnas följande. 

Efter traditionell inledande parentation följde sedvan-
liga årsmötesförhandlingar (se protokollet). 

Beslut fattades att höja summan för hembygdsstipen-
diet till 5.000 kr. Och här hände det sensationella: efter 
flera omröstningar med gedigen rösträkning befanns två 
kandidater hamna på samma röstetal. Det resulterade i 
beslutet att 2011 tilldela stipendium till både Ångsta me-
teoritcenter och till Tångeråsens byalag, med vardera 
2.500 kr (ett beslut, beträffande belopp, som kan komma 
att omprövas i höjande riktning). 

Efter årsmötet var det dags för jubileumsbankett i des-
amma lokaler; dock föregicks sittningen av omtrennt en 

timmes mängtande eller mingel, allt omgärdat av veder-
börlig polisavspärrning medelst plastband, enligt RB 
27:15, allt för att förhindra tjuvstarter till den kommande 
taffeln. 

Under detta interludium kunde deltagarna bl.a. inköpa 
lotter för så kallade Selmor av May Beckman eller inta 
någon uppfriskande dryck införskaffad från tjänsteförrät-
tande barmästaren Jarl Lundin.  

Omsider lossades avspärrningen. Middag med röding, 
tjälknul, glass och mylta intogs. Härunder underhöll 
Bengt-Erik Norlén från Namn i Oviken (anställd som 
musiklärare på Birka) på fiol och Olle Hemmingsson på 
flöjt och guitarr. Dessa makalösa estradörer visade sig 
vara musikaliska ut i fingerspetsarna, med allsköns inte 
minst ungersk rapsodi och variationer på Jamtlands-
sången – ungersk, amerikansk, spanskflamencoinspirerad 
och med argentinska tangorytmer – , på repertoiren, 
vartill givetvis även förevor slagnumret ”Söta Georgia 
Brun” till inspelat traktorackompanjemang av en BM 
Victor 3-cylindrig diesel, vilket kom orkanartade ovat-
ioner åstad; detsamma gjorde Norléns stycke på fiol fö-

rande delad stråke underifrån instrumentet, trakterande 
strängarna. – Till detta kom att Norléns skobeklädnader 
av nutida myggjagarmodell väckte delar av de kvinnliga 
deltagarnas ohöljda nostalgiska beundran. 

I övrigt högtidstalade orlstyrarn, med historiska åter-
blickar, Lennart Jakobsson höll ett särdeles uppskattat 
kåseri om ”En jamt längtar hem”, och kalaset avlutades i 
sinom aftontid med mykjer högvinsta, denna gång fak-
tiskt görande skäl för epitetet ”idel”. Må Gillet fortleva 
leva minst 65 x 65 år ytterligare, vid full vigör! 

 Stefan Halvarsson 

Årsmötet den 12 mars 2011, tillika Gillets 65-årsju bileum 



Jämtlands-Härjedalens Gille 
Sekr. Bertil Segerström 
Flogstavägen 170 
SE-752 72  UPPSALA 

Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd 
hälsas välkomna till 

Vårmöte 
i Kaplansgården, Gamla Uppsala 

fredag den 27 maj kl 18.30! 
 

Bertil Segerström 
håller föredrag om Lit 

 

Halvarlotteri med idel högvinster, allsång (ta med sångboka) och tipsrunda 
 

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

 
 

Anmälan  till Camilla Lundin tfn 018-31 55 27 eller e-post camilla.jarl_lundin@telia.com 
senast 23 maj 


