
PROTOKOLL 
 

Sancta Lucia Gilles 70:e Storgille avhölls i Odd Fellowhuset, Stockholm 

den 28 november 2009 i närvaro av 50 systrar och bröder. 

 
§ 1 
Broder HV Sören Mattisson hälsade närvarande systrar och bröder välkomna och uppmanade 
Broder LV att öppna vår skrålåda som ett tecken på att årets Storgille kunde taga sin början. 
 
§ 2 
Gradgivning 
Gesällen  

Peter Hellberg 

infördes efter avslutade gesällår och undervisades i de gamla lärdomar som tillhör Gillets 
högsta grad.  Efter undervisning i denna grads hemligheter och efter avgivet löfte erhöll han 
gradens lösen.  
Han dubbades därefter till Mästare i S:t Lucia Gille. 

 
Lärlingarna  

Marika Axelsson, Birgitta Carlstedt, Håkan Grönvall, Dennis Johansson, Stefan 

Nilsson, Magnus Söderberg och Christer Wikström,  

hade avslutat sina lärlingsår och infunnit sig för att erhålla en högre grad. Efter undervisning 
i denna grads hemligheter och efter avgivna löften erhöllo de gradens lösen. De upptogs 
därefter som Gesäller i S:t Lucia Gille. 
 
Fyra främlingar stog väntande utanför Gillets portar. 

De infördes och undervisades i de lärdomar som tillhör Gilles invigningsritual. Efter avgivna 
löften erhöllo de gradens lösen och upptogs som Lärlingar i S:ta Lucia Gille. 
De nya lärlingarna voro: 
Göran Ahlberg Nacka 

Eva Bohnstedt Göteborg 

Elisabeth Grönqvist Stockholm 

Göran Skjöld Malmö 

 
§ 3 
Parentation 
 Då inget dödsfall inträffat bland Gillets systrar och bröder utgick denna paragraf. 
 
§ 4 
Broder LV föredrog det utlagda protokollet från föregående Storgille.   
Protokollet godkändes och lades ad acta. 
 



§ 5 
Broder LV vände sig till de nyinvalda lärlingarna och presenterade väktarna. Vidare 
informerade han om att väktarna beslutat att i stället för att fira ett 70-årsjubileum anordna 
en jubileumsfest 2014 då Gillet varit verksamt i 75 år. Dessutom informerades om att 
väktarna sedan några år har en pågående översyn av Gillet i avsikt att modernisera 
verksamheten. 
 
§ 6 
Broder Peter Preisler föredrog Storgillets räkenskapsrapport för verksamhetsåret 2008-2009. 
Den godkändes och lades ad acta. 
 
§ 7 
Syster Barbro Lundqvist föredrog granskarnas berättelse, som godkändes. 
 
§ 8 
På granskarnas förslag beviljade Storgillet ansvarsfrihet för väktarna för det gångna 
verksamhetsårets förvaltning. 
 
§ 9 
Fastställdes årsavgiften oförändrat till 150: - 
 
§ 10 
 Samtliga  väktare omvaldes enhälligt. 
 
§ 11 
Till granskare omvaldes Barbro Lundqvist och Thomas Andersson-Wikman. Även dessa val 
skedde enhälligt. 
 
§ 12.1 
Broder Peter Preisler lämnade en rapport om arbetet i Projektet Optikeryrkets historia. 
Vidare meddelade han att Gillet nu lagt upp en egen hemsida med broder Sten Lutteman som 
ansvarig webbmaster. De hittills färdigställda rapporterna finns publicerade på hemsidan.  
Broder Peter Preisler lämnade även en ekonomisk rapport gällande projektet. Projektets 
ekonomiska förvaltning hade granskats av Gillets Granskare Barbro Lundqvist som inte hade 
något att invända mot densamma. 
 
§ 12.2  
Syster Inga-Lill Thunholm Henriksson meddelade att Sancta Lucia Gilles premier i vanlig 
ordning tilldelats avgångsklassen vid optikerutbildningarna vid Karolinska Institutet och 
Kalmar Högskola med 10.000:- vardera.  
  
 
 



§ 12.3 Broder LV  Per Söderberg lämnade en rapport om två lyckade lunchsammanträden 
under året. Vid lunchen i april talade broder Fredrik Källmark över ämnet Vanliga orsaker till 
synnedsättningar. Per Söderberg gratulerade även Fredrik Källmark till dokorsdisputationen 
som ägde rum dagen innan Storgillet. 
Vid lunchen i  oktober i presenterade Johan Strömstedt från Alcon deras nya kosttillskott  
I-Caps som kan användas vid makulaförändringar. 
 
§ 12.4 
Syster Inga-Lill Thunholm Henriksson rapporterade från Karl Simsons fond att hon som 
Gillets representant deltagit i ett möte under året och medverkat i genomgång av ansökningar 
och beslut om tilldelandet av stipendier. 
 
§ 13 
Broder LV framförde hälsningar från systrar och bröder som av olika anledningar ej kunnat 
närvara. 
 
§ 14 
Beslöts att avhålla nästa Storgille lördagen den 27 november 2010 på plats som väktarna 
bestämmer. 
 
§ 15 
Då intet annat var att andraga uppmanades Broder LV att stänga skrålådan som ett tecken på 
att 2009 års Storgille var avslutat. 
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Efter Storgillet blev det sedvanlig trivsam samvaro med Julmiddag inklusive Luciatåg, lotteri 
och trevliga tal. 
 
Under middagen uppvaktades Högste Väktaren Sören Mattisson av övriga väktare med 
anledning av att han innehaft sitt ämbete i 25 år, ett rekord i Gillets historia. 
 
”Hatten” innehöll slutligen Kr 14.770:- 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Per Söderberg   Sören Mattisson 
Låd Väktare    Högste Väktare 
 
      


