
PROTOKOLL 
 

Sancta Lucia Gilles Storgille avhölls i Odd Fellowhuset, Stockholm 

den 24 november 2012 i närvaro av 64 systrar och bröder. 

 

§ 1 

Broder HV Fredrik Källmark 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 

Gesällerna A 

Göran Ahlberg, Roger Berndtsson, Elisabeth Grönqvist, Attila Mészáros,  

Kerstin Pousette och Lars Wulfing 

infördes efter avslutade gesällår och undervisades i de gamla lärdomar som tillhöra Gillets 

högsta grad. Efter undervisning i denna grads hemligheter och efter avgivna löften erhöll de 

gradens lösen.  

De dubbades därefter till Mästare i S:t Lucia Gille. 

 

Lärlingarna  

Ola Brenklert, Ingela Engdahl, Katarina Lidman, Petra Lind, Kerstin Lutteman 

och Tinne Tamker 

hade avslutat sina lärlingsår och infunnit sig för att erhålla en högre grad. Efter undervisning 

i denna grads hemligheter och efter avgivna löften erhöll de gradens lösen. De upptogs 

därefter som Gesäller i S:t Lucia Gille. 

 

Fem främlingar väntande utanför Gillets portar. 

De infördes och undervisades i de lärdomar som tillhöra Gilles invigningsritual. Efter 

avgivna löften erhöll de gradens lösen och upptogs som Lärlingar i S:ta Lucia Gille. 

De nya lärlingarna var: 

 

 Kurt Appelqvist   Spanien 

 Carina Björkén   Uppsala 

 Jan Johnsson   Skärhamn 

 Lars H Larsson   Avesta 

 Henric Malmberg   Linköping 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

Parentation 

Följande bröder hade under året för alltid lämnat vår krets: 

 

Sören Mattisson HM tidigare HV, som invaldes i Gillet 1962 

Kay Weywadt HM tidigare DV, som invaldes i Gillet 1971 

Bröderna HV och LV erinrade med några korta ord vad de hade betytt för Yrket och Gillet och 

lyste frid över deras minne. 

 

§ 4 

Föregående protokoll 

Broder LV föredrog protokollet från föregående Storgille.   

Protokollet godkändes och lades ad acta. 

 

§ 5 

Väktarna informerade 

Broder LV vände sig till de nyinvalda lärlingarna presenterade väktarna och beskrev i korthet 

Gillet.   

Broder HV Fredrik Källmark informerade om Optikhistoriska Museets önskan att få donera 

delar av sina samlingar till Gillet. Ett avtal hade slutits mellan Museet och Gillet med 

innebörd att Gillet tar emot samlingarna och i sin tur lånar ut dessa för utställning vid 

optikerutbildningarna vid Karolinska Institutet och Linné-universitetet. Detta sker utan 

några kostnader för Gillet.  

Gillet beslöt enhälligt att godkänna detta avtal.  
Resterade delar av museisamlingarna har donerats till Nordiska Museet respektive Tekniska Museet. 

 

§ 6 

Kassarapport 

Broder Thomas Andersson Wikman föredrog Gillets kassarapport för verksamhetsåret  

2011-2012. 

Den godkändes och lades ad acta. 

 

§ 7 

Granskarnas berättelse 

Syster Barbro Lundqvist föredrog granskarnas berättelse, som godkändes. 

 

§ 8 

Ansvarsfrihet 

På granskarnas förslag beviljade Storgillet ansvarsfrihet för väktarna för det gångna 

verksamhetsårets förvaltning. 

 

 

 



§ 9 

Årsavgift 

Broder Per Söderberg föredrog ett förslag till ny utdebitering av årsavgiften. Hittills har 

kuvertavgiften för storgillesmiddagen även täckt de kostnader som Gillet har för anordnandet 

av själva Storgillet vilket innebär en orättvisa i jämförelse med dem som inte närvarar. 

Väktarna föreslog därför en höjning av årsavgiften till 500:- med innebörd att kuvertavgiften 

kan sänkas. En förhoppning finns att detta även kan leda till ett större deltagande vid 

kommande Storgillen.  

Gillet beslutade enhälligt enligt förslaget, och årsavgiften för 2013 blir 500:-. 

Avgiften debiteras ut i början av nästkommande kalenderår. 

 

§ 10 

Val av väktare 

Samtliga väktare omvaldes enhälligt. 

 

§ 11 

Val av granskare 

Till granskare omvaldes enhälligt Barbro Lundqvist och Claes Månsson.  

 

§ 12 

Rapporter 

14.1 Broder Peter Preisler gav en kort resumé över Projektet Optikeryrkets Historia. 

Projektet är nu färdigt och Broder Sten Lutteman presenterade boken som nu ligger färdig för 

distribution till Gillets medlemmar och sponsorer. Boken delades under kvällen ut i ett 

exemplar till var och en av de närvarande systrarna och bröderna. Återstår sedan 

utsändandet till övriga medlemmar och sponsorer. HV Fredrik Källmark tackade projektets 

medlemmar Peter Preisler sammankallande, Per Söderberg, sekreterare, Sten Lutteman 

ansvarig för tryckning och distribution samt Inga-Lill Thunholm Henriksson och Michael 

Hollinder för deras engagemang i detta åttaåriga projekt. 

Syster Barbro Lundqvist meddelade att Gillets Granskare inte hade något att invända mot 

projektets ekonomiska förvaltning. 

 

14.2  Syster Inga-Lill Thunholm Henriksson meddelade att Sancta Lucia Gilles premier i 

vanlig ordning tilldelats avgångsklassen vid optikerutbildningarna vid Karolinska Institutet 

och Linnéuniversitetet (Kalmar Högskola) till en kostnad av totalt ca. 20.000:- 

 

14.3  Broder LV Per Söderberg rapporterade om ett intressant lunchsammanträde den 14 maj 

2012. Björn Johansson, klinikchef för främre segmentet på S:t Eriks Ögonsjukhus berättade då 

om det senaste inom klinik och forskning vad gäller kataraktoperationer.  Drygt 30 

gillesmedlemmar närvarande. 

Väktarna återkommer med inbjudan till nytt lunchsammanträde våren 2013. 



14.4  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. 

Till ny ledamot efter Sören Mattisson har fonden utsett Fredrik Källmark. 

 

14.3 Broder Sten Lutteman informerade om hemsidan. Den matrikel som finns på hemsidan 

är den mest aktuella och ändrade uppgifter blir publicerade inom 1 vecka. 

Fortsatt arbete med hemsidan kommer att ske så att historiedelen blir så lik boken som möjligt. 

 

§ 15 

Hälsningar 

Broder LV framförde hälsningar från systrar och bröder som av olika anledningar ej kunnat 

närvara.   

  

§ 16 

Övriga frågor 

Broder Michael Hollinder kallades fram för att mottaga den hedersnål som han var förhindrad 

att mottaga vid föregående Storgille. 

 

Broder HV Fredrik Källmark ville höra Storgillets mening om att vid nästa års sammankomst 

utnämna IngaLill Thunholm Henriksson, Sten Lutteman och Per Söderberg till 

Hedersmästare i Gillet för sina insatser.  

Storgillet beslutade enhälligt att så skulle ske.   

 

§ 16 

Nästa Storgille 

Beslöts att avhålla nästa års Storgille lördagen den 30 november 2013 på plats som väktarna 

bestämmer. 

 

§ 19 

Avslut 

Då intet annat var att andraga uppmanades Broder LV att stänga skrålådan som ett tecken på 

att 2012 års Storgille var avslutat. 
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Efter Storgillet blev det sedvanlig trivsam samvaro med Julmiddag inklusive Luciatåg, lotteri 

och trevliga tal. 

”Hatten” innehöll slutligen Kr 8.705:- 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Per Söderberg   Fredrik Källmark 

Låd Väktare    Högste Väktare 



 


