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Officerssällskapet i Stockholm
Verksamhetsberättelse år 2009
Syrelsen ftir Officerssällskapet i Stockholm, ffir hiirmed avgiva foljande berättelse
över Sällskapets verksamhet frr 2009:

§tyrelse
Ordftirande
Vice ordftirande
Sekreterare

Kassafiirvaltare
Klubbmästare
Medlemsvårdare
Suppleanter

Revisorer, valberednin g
Revisor
Revisorsuppleant
Valberedning

Harry Lantz
Christer Uppström
Kjell Kjellström
Olle Sandelid
Valter Ljungsell
Harry Lantz
Leif Gardefors
Stefan Linde
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2008 - 2010
2009
2009
2009

2409
Elisabeth
2009
David Hagelström (sammankallande) 2009
Lars Lindberg
2409
Leif Arrefalk
2009
Jan Hansson

Hällström

Utmärkelser
Medlemstecknet i guld
2005 års stadgar iindrade denna utmärkelse till en ordftirandenål och innehas av denne.
Hedersledamöter (med hedersdiplom)
Olof Lundberg
FV
Engelbrekt Carlsson
Lv
Sven Ahlgren
A1
Sven Stemeld
FV
Lars Lindberg
M
David Hagelström

II

Hedersmedlemmar (med hedersmedalj)
I1
Olle Lundberg
FV
Lars Lindberg
Kerstin Engström
Marianne Lundberg
M
David Hagelström
Lv
Sven Ahlgren
FV
Olof Dahlberg
F1
Allan Forsvind
Gunnar Hallenblad
FortK
Valter Ljungsell
AI
Olov Sandelid
Björn Melander
FortK
Harry Lantz
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Avlidna medlemmar

Lundqvist
Einar Jacobsson
OIov Dahlberg
Gösta

94 är
89 år
86 år

Vi lyser frid över deras minne.
Nya medlemmar hälsas välkomna i Officerssällskapet:
Hans Andersson, Rolf Berglind, Gösta Johansson, Maggan Jönsson, Bengt Pauli,
Lisbeth Pauli, Tor Qvarnström och Stig Sandlund.
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Utdelade utmärkelser
Lars Lindberg har tilldelats Sällskapets standar ftir fortjänstfullt arbete inom Sällskapet.
Resebyrån ELIT TRAVEL erhöll Sällskapets standar fiir välfonjiint anordnande och
genomforande av resan till St Petersburg.

Antal medlemmar
Vid årets slut hade sällskapet ca 737 medlemmar.
Sammaaträden och möten
Stynelsen har haft sju (7) protokollforda möten under verksamhetsåret.
Sällskapet har haft ordinarie sammanträden enligt stadgarna. Årsmötet ägde rum torsdagen
den 19 februari på ljiinstemåinnens Hus i Stockholm med buffe. Trettiosex (36) medlemmar
inklusive styrelsen var närvarande. 2009 års Verksamhetsplan och budget fastställdes.
Novembermötet genomfordes som en dagskryssning till Mariehamn den 2009-11-21 med byte
av båt. På utresan genomftirdes mötet och prelimin?ir verksamhetsplan och budget for 2010
antogs. På hemresan avnjöts julbord med tillbehör. Denna kryssning var en våirdig avslutning på
verksamhetsåret 2009 och vi önskade varandra en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Genomfiird verksamhet enligt verksamhetsplan
Besök på Vaxholms kastell med ärtlunch genomftrdes 2009-03-26.

J

Vårfesten genomfrrdes som dygnskryssning med Birka Paradise 2009-04-25.
Oxdjupet med Infanterilinjen och "Smörasken" besöktes 2009-06-07 med syn av batterierna
från lorsta världskriget. Besöket avslutades med lunch på Siggesta Gård.

r

Årets stora händelse var Sällskapets resa till St Petersburg. Resan samlade 22 deltagarc.
Resan var välplanerad och arrangerad av anlitad resebyrå. Vi fick mycket god valuta for pengama.
Olle Sandelid har dokumenterat resan och han kan säksrt dela med sig av upplevelserna om
du erlägger en peng fbr CD-skivan. Ett stort tack till Irina och Anders som var våra reseledare.
Årets Krigslunch med inbjudna 75-åringar (3 st) avåts på Ijänstemännens hus 2009-10-15"

Representation och uppvaktningar
Representanter från s§relsen och övriga medlemmar har deltagit vid en begravning och
framfort en sista hälsning från kamraterna. Sjuka medlemmar har kontaktats och jubilarer
har uppvaktats.
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Ekonomi
Resultat och balansriikning redovisas separat.

Slutord
elsen har i korthet redovisat vad som äg1rum i Officerssällskapet under det gångna verksamhetsåret
2A09. Styrelsen vill framftira sitt stora och vanna tack till alla som bidragit till verksamhetens bedrivande.
StyT

Det finns utrymme ftir flera deltagare vid våra möten och sammankomster. En uppmaning till
Er alla iir att om möjligt deltaga vid någon av aktiviteterna under kommande verksamhetsår.
Vi önskar även att fler använder H-mail ftir att minska på kostnadema ftir brev och porto. Ett utskick
kostar ca 10 kr ( porto, kuvert, papper och kopiering) lågl räknat
Sällskapet har aktiverat sin hemsida genom Leif Arrefalk. Liimpliga inlägg överlämnas till
Klubbmästaren for att redigeras och inftiras. T v åir adressen foljande: www.arretälk.seloSS
Inom niirtid kommer ni att kunna gå in på denna sida och se vad som håinder inom Sällskapet.
Styrelsen och Sällskapet
Sällskapets verksamhet.

vill

också framlora sitt stora tack

Styrelsen önskar Sällskapet lycka

till under det kommande

till

de som genom

fiivilliga gåvor stöttat

verksamhetsåret 2010.

Mellan kamrater skall enighet, vänskap och hjälpsamhet råda.
Stockholm den 4 februari 2010

Christer Uppström

w,fu*r

Olle Sandelid

För inbetalning av medlemsavgift 2010 använd nedanstående blankett/klipp av.
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