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Officerssällskapet i Stockholm

Verksamhetsberättelse år 2008
Syrelsen for Offrcerssällskapet i Stockholm, ftr hiirmed avgiva ftiljande berättelse
över sällskapets verksamhet år 2008:

Styrelse
Ordlorande
Vice ordforande

Sekreterare
Kassaforvaltare
Klubbmästare
Medlemsvårdare
Suppleanter

Revisorer, valberedning
Revisor
Revisorsuppleant
Valberedning

Harry Lantz
Christer Uppström (efter val i nov
efter avgående Rude Söderman)
Kjell Kjellström
Olle Sandelid
Valter Ljungsell
Olle Sandelid
Leif Gardefors
Christer Uppström (vice ordf nov)

Jan Hansson
Elisabeth Hällström
Maths Tallbom (sammankallande)
David Hagelström
Göran Hedberg

2008
2008

2007 -08
2008 - 09
2007 -08

2008
2008

2008
2008
2008
2008
2008

Medlemstecknet i guld
2005 ars stadgar iindrade denna utmåirkelse till en ordftirandenåI.

Hedersledamöter (med hedersdiplom)
Olof Lundberg
Engelbrekt Carlsson
Sven Ahlgren
Sven Stemeld
Lars Lindberg
David Hagelström
Olov Dahlberg

Hedersmedlemmar (med hedersmedalj)
Olle Lundberg
Lars Lindberg
Kerstin Engström
Marianne Lundberg
David Hagelström
Sven Ahlgren
Olof Dahlberg
Allan Forsvind
Gunnar Hallenblad
Valter Ljungsell
Olov Sandelid
Björn Melander
Harry Larfiz
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Avlidna medlemmar
Hugo Almqvist HL 94
Gustav Edberg 91
Hugo Sanddn 74
Vi lyser frid över deras minne.

Nya medlemmar hälsas välkomna i Officerssällskapet:
Gittan Hultberg, Claes Holst, Anders Nilsson, Björn Anell, Kenneth Ålander, Bo Eriksson och
Kristofer Gegenwart.

Utmärkelser
Lars Lindberg tilldelades Sällskapets standar.

Antal medlemmar
Vid årets slut hade sällskapet ea 140 medlemmar

Sammanträden och sammankomster
styrelsen har haft åtta (8) protokollforda möten under verksamhetsåret.

Sällskapet har haft ordinarie sammanträden enligt stadgarna. Årsmötet ägde rum torsdagen den
21 februari på Militärsällskapet i Stockholm med ärtlunch. Trettioen (3lj medlemmar inklusive
styrelsen var niirvarande. 2008 års Verksamhetsplan och budget fastställdes.

Årets vårfest genomftirdes lördagen den 12 april på Tranebergsstugans Restaurang, med 13
deltagare. Deltagarantalet var måhända i minsta laget ftir genomfriande av en ra.-ldaug.
Styrelsen önskar givetvis att fler medlemmar deltog i våra sammankomster.

Besöket på Landsort blev en lyckat "utflykt", tack vare bra väder och att våra egna,,ftirmågor,,
valter Ljungsell, Paul sjöbe.rg och rhomas Bork skötte om guidning.
Vi blev orienterade o--.r1 Öjas betydelse under det andra viirldskriget och dess betydelse for

den civila sjöfarten. Vi fick komma ner i en 12 cmpjäsplats och beskåda hur en kusiartilleripjäs
fungerade och hur soldaterna bodde 5 våningar under jord! Lunchbuffe intogs på öns
"Skärgårdsrestaurant" och var välsmakande och väl tilltagen. Ett stort tack ti11tvanstående ftjr
en fantastisk och informativ dag.

Årets största händelse var SäIlskapets resa till Normandie. Resan samlade 30 deltagare,
varav hälften var "värvade" fiir att resan skulle kunna genomfiiras. Flyg från Arhnäa till
Paris, bussresa upp tilt Normandie och Bayeux. Tre dagars sightsing i äilrådet där de
allierade landsteg på de omtalade Sword-, Juno-, Omaha- och Utah Beach. Besöken på
krigskyrkogårdarna blev fiir egen del något "tung" med tanke på de kamrater som man
fiirlorat i FN-tjänst främst då i Kongo. Resan avslutades i Paris med en guidad tur där vi
Iick se aIIa berömda platserna Triumfbågen, Eifeltornet mm. Det hade varit skoj att åka
upp i Eifeltornet när man var så nära , men tiden medgav inte detta. Ett stort tack tilt
Claes Holst och Anders Nilsson fiir ett suveränt arrangemang, guidning och en mycket
trevlig samvaro under resan.

En resum6 och minnesvideo har skapats av Olle Sandelid och finns att tillgå ftir en ännu
inte fastställd penning. Ev beställning och distrubition kommer att meddelas senare.
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Torsdagen 16 oktober samlades 32 deltagare ur Sällskapet ft)r årets krigslunch och inbjudna
75-äringar, §na var kallade och två anammade inbjudan, de hedrades enligt gängse seder.

Novembersammanträdet genomfordes den 8 november i samband med kryssning till Riga
ombord på m/s Silja Festival med 40 deltagare. Kryssningen var lyckad utom kanske i ett fall
och det var att serveringspersonalen var ftir få vid servering av alacartd middagen. Kryssningen
i övrig var helt utan anmiirkningar. I Riga fick vi en guidning om historiken i de äldre delama av
staden och de som ville, kunde göra en shoppingrunda enligt egna önskemål. Stort tack till
klubbmästaren ftir väl planerad och genomford kryssning.

Verksamhetsåret avslutades genom att 9tt tjugotal medlemmar bevistade Vesper i Gustav Adolf
kyrkan anordnad av LOV och dåirefter avnjöt en god måltid päLaKauzina på Valhallavagen.

Representation och uppvaktningar
Representanter från styrelsen och övriga medlemmar har deltagit i begravningar och framfort en
sista hälsning från kamraterna. Sjuka medlemmar har kontaktats och jubilarer har uppvaktats.

Ekonomi
Se bifogad bilaga över bokslutet.

Slutord
Styrelsen har i korthet redovisat vad som äg1rum i Officerssällskapet under det gångna verk-
samhetsåret 2008. Styrelsen vill framftira sitt stora och vanna tack till alla som bidragit till
verksamhetens bedrivande.

Styrelsen och Sällskapet vill också framlora sitt stora tack till de som genom frivilliga gåvor
stöttat Sällskapets verksamhet.

Styrelsen önskar Sällskapet lycka till under det kommande verksamhetsåret 2009.

Mellan kamrater skall enighet, vänskap och hjälpsamhet råda.

19 februari 2009
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