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Officerssällskapet i Stockholm
Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen för Officerssällskapet i Stockholm, får härmed avge följande berättelse
över Sällskapets verksamhet för 2012
Styrelse
Ordförande
Harry Lantz
2012
Vice ordförande
Christer Uppström
2011-2012
Sekreterare
Leif Arrefalk
2012
Kassaförvaltare
Olle Sandelid
2011-2013
Klubbmästare
Valter Ljungsell
2012
Medlemsvårdare
Harry Lantz
2012
Suppleanter
Rude Söderman
2012
Stefan Linde
2012
Revisorer, valberedning
Revisor
Jan Hansson
2012
Revisorsuppleant
Birgitta Sandsten
2012
Valberedning
David Hagelström (sammankallande) 2012
Maurit Örnebjär
2012
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 enligt stadgarna, så är icke fallet. Nålen har vid tidigare tidpunkt
tilldelats Olof Lundbergh, denne innehar ej något styrelseuppdrag och ignorerar bestämmelser för
återlämning.
Hedersledamöter (med hedersdiplom)
Olof Lundbergh
I1
Engelbrekt Carlsson
FV
Sven Ahlgren
Lv
Sven Sterneld
A1
David Hagelström
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Hedersmedlemmar (med hedersmedalj)
Olof Lundbergh
I1
Kerstin Engström
Marianne Lundberg
David Hagelström
M
Sven Ahlgren
Lv
Allan Forsvind
Fl
Gunnar Hallenblad
I1
Valter Ljungsell
FortK
Olov Sandelid
A1
Björn Melander
I1
Harry Lantz
FortK
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Åke Gustafsson
Kjell Kjellström

I1
FV
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2011
2011

Avlidna medlemmar
Maja Granberg
Otto Nilsson
Sten Nilsson

54 år
92 år
94 år

Vi lyser frid över deras minne minne.

Ny medlem hälsas välkomna i Officerssällskapet:
Filip Bengtsson
Utmärkelser
I samband med Novembermötet tilldelades avgående vice ordförande Christer Uppström
Sällskapets Förtjänstmedalj no: 2. Leif Ingvarsson tilldelades Sällskapets Minnesmedalj.
Officerssällskapets standar med stång har överlämnats till Johannes Törs, föreståndare för
Esti Vabadusvöiluse Muuseum (Estniska Frihetsmuseet) vid ett tidigare besök i Estland.

Medlemmar
Vid årets slut hade sällskapet 132 medlemmar.

Sammanträden och möten
Sällskapet har haft ordinarie sammanträden enligt stadgarna.
Årsmötet ägde rum torsdagen den 23/2 på Tjänstemännens Hus i Stockholm med buffé,
trettiotre (33) medlemmar deltog. Verksamhetsplan och budget fastställdes för 2012.
Novembermötet genomfördes som en dagskryssning till Mariehamn via Kapellskär 2012-11-10.
Styrelsen har haft sju protokollförda möten under verksamhetsåret.

Genomförd verksamhet enligt verksamhetsplan
Ärtlunch med besök på Berga genomfördes 2012-03-22 guide var vice ordförande
Christer Uppström. Först intogs ärtlunch enligt sedvana och därefter rundtur inom området.
Rundturen var väldigt uppskattad och eftersom guiden tjänstgjort på Berga var hans kunskaper
om området ingående. Utflykten samlade 17 deltagare.

Jubileumsfesten 2012-05-12 på K 1 officersmäss samlade 44 st varav 6 st särskilt inbjudna.
ÖB var även inbjuden men kunde ej vara med p g a tjänsteresa.

Stadsvandring 2012-09-29 i Gamla Stan underledning av Kristofer Gegenwart som guide får
betecknas som succé! Vi var 24 st som samlades vid obelisken i Slottsbacken och fick lyssna till
Kristofers perfekta beskrivning av detta område. Vandringen fortsatte och vi blev orienterade om
en hel del historiskt intressanta byggnader och personer. Vandringen avslutades framför Riddarhuset
och en promenad till Gamla Stans tunnelbanestation för transport till Stekpannan för intagande av en
sen lunch. Stort tack till Kristofer Gegenwart för genomförandet och även till hans flickvän
Marie-Loise Ortsi som förevigade vår stadsvandring. Bilderna finns till beskådning på vår hemsida.
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Krigslunch 2012-10-18 med fem inbjudna 75-åringar, varav tre hörsammade inbjudan avåts
tillsammans med 19 st medlemmar på Tjänstemännens hus.

Sällskapets Novembermöte 2012-11-10 genomfördes som en dagskryssning till Mariehamn via
Kapellskär. Mötet samlade 38 deltagare och var arrangerad av klubbmästaren Valter Ljungsell.
Mötet genomfördes enligt stadgarna på utresan. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2013
godkändes. Förslag till utmärkelser att delas ut vid årsmötet godkändes. Styrelsen fick i uppdrag att
komplettera stadgarna vad beträffar statuter för ”ny Förtjänst/Minnesmedalj” inför årsmötet.
Vid hemresan avåts en välsmakande buffé med ingående drycker.

Representation och uppvaktningar
Jubilarer har uppvaktats, sjuka medlemmar har kontaktats och besökts. Sällskapet har framfört
kondoleanser i samband med medlemmars bortgång och framfört en sista hälsning från kamraterna.

Ekonomi
Resultat och balansräkning redovisas separat.

Slutord
Styrelsen har i korthet redovisat vad som ägt rum i Officerssällskapet under det gångna verksamhetsåret
2012. Styrelsen vill framföra sitt stora och varma tack till alla som bidragit till verksamhetens bedrivande.
Styrelsen framförsitt stora tack till Er som genom donationer till Sällskapets verksamhet. Detta
kommer medlemmarna tillgodo vid resor och sammankomster.
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 e-post för att minska på kostnaderna för brev och porto. Ett utskick
kostar ca 25 kr/brev (porto, kuvert, papper och kopiering) lågt räknat.
.
Påminner om vår hemsida. Sällskapets webredaktör är Leif Arrefalk. Lämpliga inlägg överlämnas
till honom leif@arrefalk.se för införande.
För inloggning på hemsidan; offss.se, använd ” leif” som inloggningskod. Sprid inte koden
utanför Sällskapet.
Mellan kamrater skall enighet, vänskap och hjälpsamhet råda.
Stockholm den 10 Januari 2013.

Harry Lantz

Christer Uppström

Olle Sandelid

Valter Ljungsell

Leif Arrefalk

