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Protokoll fört vid lagtima Vårgille med Carlstads-Gillet lördagen den 13 april 
2019. 
 
Plats: Residenstorgets konferens 
 
§ 1. Välkomnande 
 
Åldermannen Inger Berggrén hälsade medlemmar och de elva personer, som vid detta Gille 
skulle upptas som nya medlemmar, välkomna. Ett speciellt välkomnande riktades till Gillets 
närvarande hedersledamöter och tidigare åldermän Leif Alte, Per Berggrén och Monica Elgh. 
 
§ 2. Intagning av nya medlemmar 
 
Till säte och stämma intogs följande nya medlemmar: 
 
Astrid Berge  
 
Astri Ericson Akre   
 
Stefan Bergström   
 
Lena Bergström   
 
Björn Jennbacken   
 
Gunnar Ordell   
 
Hans Gustavson   
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Karin Gustavson   
 
Mats Rutqvist   
 
Jan-Olof Seveborg   
 
Gunvor Waller   
 
§ 3. Val av ordförande för mötet 
 
Gillets ålderman, Inger Berggrén, valdes till ordförande för mötet. 
 
§ 4. Val av sekreterare för mötet 
 
Gillets skrivare, Lennart Hellqvist, valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare 
 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Frisk och Anders Holmqvist. 
 
§ 6. Fastställande av dagordning 
 
Den föreslagna dagordningen för mötet godkändes. 
 
§ 7. Prövning om Gillets möte var stadgeenligt utlyst 
 
Mötet förklarade att Vårgillet var stadgeenligt utlyst. 
 
§ 8. Parentation av avlidna medlemmar 
 
Gillets vice ålderman Jonas Kullgren höll en parentation över de medlemmar som avlidit 
sedan föregående parentation. Dessa medlemmar är: 
 
Åke Hermansson 
Anna Hedstrand 
Lennart Wirén 
Jan-Erik Österling 
Per-Erik Norelius 
Karl-Edward Andeby 
Carl Gunner 
Kristina Ljung 
 
§ 9. Föredragning av rådsberättelsen 
 
Rådsberättelsen hade inför Vårgillet lagts ut på Gillets hemsida (bilaga 1) och fanns 
dessutom att delas ut vid mötet. Skrivaren Lennart Hellqvist föredrog årsberättelsen. 
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Efter denna föredragning redovisade skattmästare Barbro Brolinson den ekonomiska 
berättelsen (bilaga 2). 2018 års resultat visade på ett överskott på 23 983 kronor 
 
§ 10. Föredragning av granskarnas berättelse 
 
Granskningsberättelsen lästes upp av Börje Nygren. Av granskningsberättelsen (bilaga 3) 
framgår, att granskarna tillstyrker ansvarsfrihet för Gillets Råd för den tid revisionen 
omfattar. 
 
Gillet beslutade 
 
att bevilja Gillets Råd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 
 
§ 11. Val av rådsmedlemmar 
 
Valdelegerades sammankallande Torbjörn Joghed presenterade, med assistans av Lennart 
Hellqvist avseende nyval av bisittare, valberedningens förslag enligt följande: 
 
Val av ålderman på ett år: 
 
Inger Berggrén 
 
Nyval av bisittare på två år: 
 
Eva Högman Harvig nyval 
Torbjörn Joghed nyval 
Marie Aakre  omval 
Birgitta Ekberg  omval 
Sven Wallin  omval 
 
Gillet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
Rådet består nu av: 
 
Inger Berggrén 
Marie Aakre 
Barbro Brolinson 
Göran Berg 
Birgitta Ekberg 
Eva Högman Harvig 
Torbjörn Joghed 
Jonas Kullgren  
Eva Lejrin 
Sven Wallin 
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§ 12. Val av två granskare samt ersättare 
 
Gillet beslutade  
 
att välja följande personer till granskare samt ersättare: 
 
Klas Nerman 
Börje Nyberg 
Kjell Mollstedt (ersättare) 
 
§ 13. Val av valdelegerade 
 
Gillet beslutade  
 
att välja tre personer till valdelegerade: 
 
Lennart Hellqvist (sammankallande) 
Anders Frisk 
Sonja Wässmar Rydahl 
 
§ 14. Förslag till nya stadgar för Carlstads-Gillet 
 

Ett översynsarbete har gjorts avseende nya stadgar för Carlstads-Gillet. Förslaget 
presenterades vid Höstgillet 2017 och möjligheter gavs då att lämna synpunkter på förslaget. 
Ett förslag har inkommit (från Per Olof Jörnmark), nämligen att det i den 9:e paragrafen skall 
preciseras ”val av ålderman”. Anledningen är att åldermannen väljs på ett år av Gillet medan 
övriga rådsmedlemmar väljs på två år och att rådet självt utser olika funktioner inom rådet, 
som t ex skrivare och skattmästare. 

För att nya stadgar skall vinna laga kraft skall likalydande beslut tas vid två på varandra 
följande lagtima gillen. Ett första formellt beslut om de omarbetade stadgarna togs av 
Höstgillet 2018. Förslaget till nya stadgar redovisas i bilaga 4 

Gillet beslutade 

att definitivt fastställa förslaget till nya stadgar för Carlstads-Gillet 

 

§ 15. Rapport om de viktigaste händelserna av betydelse sedan senaste Gillet 

 

Ålderman Inger Berggrén redovisade några av de aktiviteter som har sysselsatt Gillets råd 
under år 2018. 

Vi har hållit Pub-gille nu i vår också och vi kan konstatera att Pub-gillena har blivit en succé, 
så det kommer vi att fortsätta med.  
 
Under 2018 stöttade vi två böcker, som fick nummer 46 och 47 i Gillets skriftserie, 46 
handlar om Pouvre honteu och Malmgården, 47 handlar om Östra stationen. 
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I övrigt har vi varit engagerade i förberedelser för Gillets 75-årsjubileum 

 

§ 16. Gåvor 

I samband med vårt jubileum överlämnade tidigare åldermannen Per Berggrén en gåva i 
form av en digital minnessticka. Denna innehåller samtliga bilder från hans tid som redaktör 
för tidningen Gillet och dessutom bilder från de böcker som han gjort om Karlstad, bland 
annat tillsammans med Inger Berggrén. 

Magnus Wennberg hade till Carlstads-Gillet överlämnat arkiverat material från hans 
bortgångne far Lars Wennberg. Materialet kan vara av värde för såväl Carlstads-Gillet som 
eventuella andra arkiv/organisationer. Materialet gås nu igenom av Gillets råd för senare 
beslut om fortsatt hantering. 

 

§ 17. Avslutning 

Åldermannen avslutade Vårgillet 2019  

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Lennart Hellqvist  Inger Berggrén 

 

 

Anders Frisk   Anders Holmqvist 

 

Till förhandlingarna hade cirka drygt 100 personer kommit. Efter förhandlingarna bjöd Gillet 
medlemmar med eventuella respektive på mousserande vin, varefter alla gäster förflyttade 
sig till Stadshotellets festvåning för en jubiléumsmiddag. Till denna middag hade drygt 130 
gäster anmält sig. 

För att möjliggöra jubiléumsfirandet och då framför allt finansiering av den speciella 
jubileumsboken som tagits fram av Marie Aakre och Erik Bonde, hade Gillet ansökt om 
bidrag och sponsorstöd från Karlstad kommun och ett antal företag i Karlstad. Gillets 
ålderman framförde ett stort tack för de bidrag som kommit från Karlstad kommun, Löfbergs 
Lila, Värmdal & Traktorservice samt City-Tryck. 

Gillets ålderman presenterade också ett antal släktingar i rakt nedstigande led till de 
personer som var med och bildade Carlstad-Gillet på Stadshotellet i februari 1944. 
Närvarande släktingar var: 

Erik Gustavson (son till Sigurd Gustavson) med sönerna Björn och Hans Gustavson 

Magnus Wennberg (son till Lars Wennberg) 
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Helén Ander Rådberg (dotter till Einar Ander) 

 

Festmenyn denna minnesrika kväll bestod av: 

Förrätt 

Mjukbakad kalvbräss med vänerlöjrom, ärtpuré, gräddfilschips och picklad lök 

Huvudrätt 

Mjukbakad kalv med grillad gemsallad, confitterad kålrabbi, bönpesto och gräslökscréme 

Dessert 

Mascarponeglass med chokladkaviar, hallonflarn, saltrostade nötter, lakritscréme och grillad 
marshmallow 

Under måltiden höll Mats Ekholm och Per Uppman ett funderhållande föredrag med temat 
”En resa med Carlstads-Gillets 75-åriga historia”. 

Henrik Lindblom höll ett tacktal och betonade det goda samarbetet med Carlstads-Gillet. Det 
är viktigt med organisationer som kan lämna synpunkter på utvecklingen inom kommunen. 
Carlstads-Gillet är remissinstans till kommunen för Gillet adekvata frågor, och vill bygga 
dessa på gillets samlade kunskap utifrån olika perspektiv.  

Kvällen avslutades med en mycket uppskattad musikalisk upplevelse av Cecilia och Christer 
Nerfont med Per Josäter vid pianot. 


