
PROTOKOLL 
 

Sancta Lucia Gilles Storgille avhölls i Odd Fellowhuset, Stockholm 

den 30 november 2013 i närvaro av 65 systrar och bröder. 

 

§ 1 

Broder HV Fredrik Källmark hälsade närvarande systrar och bröder välkomna och vände sig 

speciellt till broder Henry Håkansson HM som deltog i Gillet för 52:a gången i rad. 

 

 Därefter uppmanades Broder LV att öppna vår skrålåda som ett tecken på att årets Storgille 

kunde taga sin början. 

 

§ 2 

Gradgivning 

Gesällerna  

Rune Brautaseet, Ola Brenklert, Ingela Engdahl, Petra Lindh, Kerstin Lutteman, 

Charlotte Pallin, Richard Pettersson, Per Skoglund och Roland Tell 

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  

Carina Björkén, John Godoy, Lars H Larsson, Ingrid Leidner, Henric Malmberg och 

Roland Rothman 

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: 

 

 Annika Botes  Upplands Väsby 

 Håkan Broman  Stockholm 

 Marie Norström  Borlänge 

 Margareta Olsson  Stockholm 

 Mikael Simson  Stockholm 

 

 

 



§ 3 

Parentation 

Folke Stjerndahl , som invaldes i Gillet 1986  hade under året för alltid lämnat vår krets. 

Broder HV erinrade med några korta ord vad han hade betytt för Yrket och Gillet och lyste 

frid över hans 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 LV informerade om planerna för 75-årsfirandet av Gillet i samband med Storgillet 

2014. Gillet kommer att genomföras i Odd Fellows lokaler med början något tidigare än 

vanlig. Omedelbart efter Gillet kommer en speciell ceremoni med högtidstal och klassik musik 

att genomföras i närvaro av medföljande gäster- medlemmarna uppmanas att ta med sina 

”respektive”. 

Broder LV ställde även frågan om medlemmarnas inställning till kallelser mm via mail.  

En stor majoritet uppskattade mailutskick. 

 

§ 6 

Kassarapport 

Broder Thomas Andersson Wikman föredrog Gillets kassarapport för verksamhetsåret  

2012-2013. 

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 

 Gillet fastställde oförändrad årsavgift för 2014 dvs 500:- 

 

 



§ 10 

Val av väktare 

Samtliga väktare omvaldes enhälligt. 

 

§ 11 

Val av granskare 

Till granskare omvaldes enhälligt Barbro Lundqvist och Claes Månsson.  

 

§ 12 

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

vanlig ordning tilldelats avgångsklassen vid optikerutbildningarna vid Karolinska Institutet, 

grundutbildning, magisterutbildning, diagnostisk optometri och Linnéuniversitetet (Kalmar 

Högskola), grundutbildning. 

 

 12.2  Broder LV Per Söderberg rapporterade om ett givande  lunchsammanträde den 13 maj 

2013.  Broder Fredrik Källmark höll en intressant föreläsning om ”Konstnärens öga”.    

Drygt 30 gillesmedlemmar närvarande. 

Väktarna återkommer med inbjudan till nytt lunchsammanträde våren 2014. 

  

 

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

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

 

§ 13 

Utnämning av Hedersmästare 

Syster  Ingalill-Thunholm Henriksson och Bröderna Sten Lutteman  

och Per Söderberg  

kallades fram av Högste Väktaren Fridrik Källmark som tackade dem för deras insatser        

som Väktare. 

De dubbades därefter till Hedersmästare i S:t Lucia Gille och tilldelades 

Hedersmästarnålen och diplom. 

 

§ 14 

Hälsningar 

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

närvara.   

 

§ 15 

Nästa Storgille 

Beslöts att avhålla nästa års Storgille lördagen den 29 november 2014 på plats som väktarna 

bestämmer. 

  

 



§ 16 

Övriga ev. frågor 

 Ingen övrig fråga fanns. 

 

§ 17 

Avslut 

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

att 2013 års Storgille var avslutat. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Efter Storgillet blev det sedvanlig trivsam samvaro med Julmiddag inklusive Luciatåg,    

lotteri och trevliga tal. 

”Hatten” innehöll slutligen Kr 11.178:- 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Per Söderberg   Fredrik Källmark 

Låd Väktare    Högste Väktare 
 

 


