
Årsstämma Skara Gille 2017 

I onsdags höll Skara Gille sin Årsstämma på Stadshotellet. 75 medlemmar hade valt att delta i 

kvällens aktiviteter. Inledningsvis hälsade åldermannen Tommy Kroon välkommen och fortsatte med  

parentation av de nio medlemmar som avlidit under det senaste verksamhetsåret. Därefter valdes 

förrförra åldermannen Bengt Palm att föra klubban under förhandlingarna. En nyhet var att 

verksamhetsberättelsen presenterades som ett bildspel, med kommentarer av gillesskrivaren Ann-

Britt Molander Johansson.  

Två av ledamöterna i nämnden, ett av värdparen och revisorerna, hade avböjt omval. 

Valberedningens förslag följdes till fullo och nya ledamöter i Gillesnämnden blev Göran Johansson 

och Anders Sahlström,  som nytt värdpar valdes Gudrun och Roland Johansson och till revisorer 

utsågs Per Martinsson och Henrik Lindkvist. I den avslutande delen av förhandlingarna redogjorde 

åldermannen för årets aktiviteter, där både interna och publika händelser presenterades. Bland 

dessa kan nämnas en skulpturvandring för Gillets medlemmar i maj, traditionsenligt 

nationaldagsfirande och sommarens stadsvandringar. Innan mötets slut avtackades de som slutar 

sina uppdrag med tacksamma applåder och varsin tulpanbukett. 

Efter förhandlingarna bjöds det på ett mycket uppskattat smörgåsbord. Medlemmarna lät sig väl 

smaka och när tallrikarna byttes mot kaffekoppar, steg sorlet i hotellets matsal. Gillets medlemmar 

har många gemensamma intressen och minnen att samtala om. 

Som avslutning på kvällen återvände deltagarna till Rosers Salonger, nu för att njuta av underhållning 

av hög klass. Tre elever på MoP, Anja, Stina och Alexander,  bjöd på musik som uppskattades mycket. 

Ungdomarna hade träffsäkert valt ut en repertoar som den "mogna" publiken njöt av i fulla drag. 

Tjejernas tonsäkerhet var fantastisk och Alexanders ekvilibristiska hantering av gitarren visar att 

musiktraditionen i Skara fortfarande är på topp. 

Skara Gilles medlemmar sågs sakta vandra hemåt i kvällen, sannolikt nöjda med odramatiska 

stämmoförhandlingar,  ett rikligt och delikat smörgåsbord samt ljuvliga toner från duktiga ungdomar, 

med sig i bagaget. 

 



Avgående funktionärer. 

 

Erik Sjölin ( revisor ), Hans Andersson  ( nämnden ), Carl-Erik Jonsson ( nämnden ) samt värdparet 

Olof och Gunvor Astersten. 

 

Nämndens sammansättning 2017 

 

Barbro Hassel, Gunnar Karlsson, Göran Johansson ( nyval ), Barbro Olofsson ( bitr ålderman ),   

Anders Sahlström ( nyval ), Ulla-Britt Larsson, Ann-Britt Molander Johansson ( gillesskrivare ),         

Erik Sånnek ( kassabevarare ) och Tommy Kroon ( ålderman ) 


