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Officerssällskapet i Stockholm 
 

Verksamhetsberättelse år 2010 
Styrelsen för Officerssällskapet i Stockholm, får härmed avge följande berättelse  

över Sällskapets verksamhet för 2010; 

 

Styrelse 

Ordförande                            Harry Lantz                      2010 

Vice ordförande                   Christer Uppström                    2009 - 2011   

Sekreterare      Kjell Kjellström                         2008 - 2010 

Kassaförvaltare                     Olle Sandelid                             2009 - 2011 

Klubbmästare                        Valter Ljungsell                         2008 - 2010 

Medlemsvårdare                  Harry Lantz                                         2010 

Suppleanter                           Leif Gardefors                               2010 

                                              Stefan Linde                                       2010 

Revisorer, valberedning 

Revisor                                  Jan Hansson                                 2010 

Revisorsuppleant                  Elisabeth Hällström                             2010 

Valberedning                          David Hagelström (sammankallande) 2010 

                                             Lars Lindberg               2010 

    Leif Arrefalk    2010 

Utmärkelser 

Medlemstecken i guld 

2005 årsmöte ändrade denna utmärkelse till en ordförande och viceordförandenål att bäras under  

respektive mandatperiod. F n bärs den ena nålen av ordförande Harry Lantz. Nål nr 2 skall bäras  

av vice ordförande Christer Uppström, så är icke fallet. Nålen har vid viss tidpunkt tilldelats  

Olof Lundbergh, han innehar ej något styrelseuppdrag.  

 

Hedersledamöter (med hedersdiplom) 

Olof Lundbergh                      I 1                1997 

Engelbrekt Carlsson              FV                2004 

Sven Ahlgren                        Lv                 2006 

Sven Sterneld                        A 1              2006 

Lars  Lindberg   FV                    2007  

David Hagelström  M   2008                
 

Hedersmedlemmar (med hedersmedalj) 

Olle Lundberg                    I 1                1991 

Lars Lindberg                    FV               1991 

Kerstin Engström                                 1996 

Marianne Lundberg                                1997 

David Hagelström   M  2002 

Sven Ahlgren    Lv  2004  

Allan Forsvind  Fl  2006 

Gunnar Hallenblad  I 1  2006 

Valter  Ljungsell  FortK         2007 

Olov   Sandelid  A 1          2007 
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Björn Melander   I 1  2008 

Harry Lantz   FortK  2008 

 

Avlidna medlemmar 

Bertil Eckerblad          94 år 

Clemens Eklund 90 år 

Bertil Kvick  86 år 

Arne Malmqvist 83 år 

  

Vi lyser frid över deras minne. 

 

Nya medlemmar hälsas välkomna i Officerssällskapet: 

Lena Arvidsson, Gerd Jonsson, Olle Pettersson, Göran Svanberg och 

Marie Sandelid. 

 

Utmärkelser 

I samband med Krigslunchen tilldelades Kjell Mårtensson Sällskapets minnesmedalj. 

 

Medlemmar 

Vid årets slut hade sällskapet ca 125 medlemmar. 

 

Sammanträden och möten 

Styrelsen har haft  nio (9) protokollförda  möten under verksamhetsåret. 

Sällskapet har haft ordinarie sammanträden enligt stadgarna. Årsmötet ägde rum torsdagen  

den 3 mars på Tjänstemännens Hus i Stockholm med buffé, trettiotre (33) medlemmar 
inklusive styrelsen var närvarande. 2009 års Verksamhetsplan och budget fastställdes. 

Novembermötet genomfördes som en kryssning med Birka  Paradice 2010-11-11—12.  

På utresan genomfördes mötet och preliminär verksamhetsplan och budget för 2011 antogs. 

Denna kryssning var en värdig avslutning på verksamhetsåret 2010 och vi önskade varandra en  

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR. 

 

Genomförd verksamhet enligt verksamhetsplan 

Muskö, vid besöket på Muskö deltog ett tjugotal medlemmar, vice ordförande Christer Uppström hade 

”mobiliserat” en gammal trotjänare Bengt Johansson som ledde oss runt nere i ”katakomberna”. För de  

som ej hade varit nere i denna befästning som är lika stor som Gamla stan, var det imponerande att se  

vilka resurser som marinen hade när det gällde att reparera och utrusta krigsfartyg. Besöket avslutades  

med lunch i personalrestaurangen. Sällskapet vill rikta ett stort tack till Christer som ordnade transport 

t o r Stockholm och guidning.   

 

Vårfesten 2010-04-23  
Denna inställdes p g a för få deltagare. Dock var det ett antal (17 st)  som samlades på Brasseriet Stuket 

på Söder och intog en vårmiddag under glada former. 

  

Sällskapets resa till Polen.  

Resan samlade  26 deltagare och var väl planerad och arrangerad av vice ordföranden Christer Uppström 

och klubbmästaren Valter Ljungsell var reseledare. Allt fungerade till allas belåtenhet och vi fick faktiskt 

se och uppleva mer än vad som hade planerats vid i vår historiska resa. 

En särskild reseberättelse har utlovats av en av deltagarna med foton och kommentarer.  Vi ser fram  
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mot denna redogörelse. Vi som deltog i resan var mycket nöjda med arrangemangen och ett stort tack  

till Christer och Valter för nedlagt arbete! 

 

Under Stockholms Broar, 2010-08-28 deltog 26 st. Den som inte har gjort denna tur rekommenderar  

vi att ni tar med släktingar eller bekanta och gör denna båtresa vid lämpligt tillfälle. Mycket underhållande 

och prisvärt.  

 

Årets Krigslunch med fyra inbjudna 75-åringar, varav en hörsammade inbjudan tillsammans med 18 st 

medlemmar avåts på Tjänstemännens hus 2010-10-14. 

 

Representation och uppvaktningar 

Sällskapet har framfört kondoleanser i samband med medlemmars bortgång och framfört en  

sista hälsning från kamraterna. Sjuka medlemmar har kontaktats och jubilarer har uppvaktats. 

 

Ekonomi 

Resultat och balansräkning redovisas separat. 

 

Slutord 

Styrelsen har i korthet redovisat vad som ägt rum i Officerssällskapet under det gångna verksamhetsåret 

2010. Styrelsen vill framföra sitt stora och varma tack till alla som bidragit till verksamhetens bedrivande. 

 

Styrelsen och Sällskapet vill också framföra sitt stora tack till Er som genom frivilliga donationer   

till Sällskapets verksamhet, vilket kommer medlemmarna tillgodo framförallt vid 125-jubileet 2012. 

Vi vill speciellt framföra detta tack till Gunnar och Eivor Hallenblad för deras gåva till OSS.  

 

Det finns utrymme för flera deltagare vid våra möten och sammankomster. En uppmaning till  

Er alla är att om möjligt deltaga vid någon av aktiviteterna under kommande verksamhetsår. 

Vi önskar även att fler använder epost för att minska på kostnaderna för brev och porto. Ett utskick 

kostar ca 15 kr ( porto, kuvert, papper och kopiering) lågt räknat. 

.   

Sällskapet har aktiverat sin hemsida genom Leif Arrefalk. Lämpliga inlägg överlämnas till  

honom leif@arrefalk.se för införande. 

För inloggning på hemsidan; offss.se, använd ” leif” som inloggningskod. Sprid inte detta  

utanför Sällskapet.  
 

 

Mellan kamrater skall enighet, vänskap och hjälpsamhet råda. 

 

Stockholm den 23 februari 2011 

 

 

 

Harry Lantz                    Christer Uppström                          Kjell Kjellström 

 

 

 

Olle Sandelid                  Valter Ljungsell   

mailto:leif@arrefalk.se

