
PROTOKOLL 
 

Sancta Lucia Gilles Storgille avhölls i Odd Fellowhuset, Stockholm 

den 26 november 2016 i närvaro av 56 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 55:e gången i rad. 

 

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

kunde taga sin början. 

 

§ 2 

Gradgivning 

Inga gesäller hade infunnit sig för gradgivning till Mästargraden. 

 

Lärlingarna  

Madelene Cassel, Lena Sandh och Hugo Schunnesson 

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 och upptogs 

därefter som Gesäller i S:t Lucia Gille. 

 

Nio främlingar väntande utanför Gillets portar. 

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

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

De nya lärlingarna voro: 

 

 Harald Angström Göteborg 

 Jeanette Brandt Värnamo  

 Lotta Frithiof Tyresö 

 Jan Johansson Enskede 

 Eva Larsson Hässelby 

 Olle Lindström Vällingby 

 Lena Malmberg Linköping 

 Leif Petersson Värnamo 

 Thorbjörn Rönnlund Bromma 

 

 

 

 

 



§ 3 

Parentation 

Kurt Östlund som invaldes i Gillet 1973 hade under året för alltid lämnat vår krets.  

Broder LV erinrade om hans stora insatser för yrkesutvecklingen inom vårt land 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.   

 

§ 6 

Kassarapport 

Broder Thomas Andersson Wikman föredrog Gillets kassarapport för verksamhetsåret  

2015-2016. 

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 2017 dvs 500:- 

Avisering av avgiften skall ske under december 2016. 

 

§ 10 

Val av väktare 

På egen begäran avgick Sten Lutteman som Skydds Väktare 

Till ny Skydds Väktare invaldes Ingrid Leidner. 

Samtliga övriga väktare omvaldes.  

Samtliga val skedde enhälligt. 

 



§ 11 

Val av granskare 

Till granskare omvaldes enhälligt Barbro Lundqvist och nyvaldes Christer Wikström 

 

§ 12 

Rapporter 

12.1  Broder LV Per Söderberg rapporterade om ett lunchsammanträde den 9 maj 2016. 

Syster Annika Vrennhage talade mycket engagerat om Kataraktoperationer på djur.                                      

Ca. 30 gillesmedlemmar närvarande. 

Väktarna återkommer med inbjudan till nytt lunchsammanträde våren 2017. 

 

12.2 Broder Per Söderberg informerade om att dagens insamling till Hatten skulle tillfalla 

Gillets Stipendiefond. 

  

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.  

 

12.4 Syster Inga Lill Thunholm Henriksson informerade om Simsonfonden. 

 

§ 13 

Hälsningar 

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

närvara.  Bland andra hälsade vår HM Ingvar Dominique Gillets systrar och bröder samt 

Sten Andersson som begärt sitt utträde samtidigt som han tackade för alla år han varit med 

inom Gillet. 

 

§ 14 

Installation av väktare 

Syster Ingrid Leidner installerades och dubbades av HV till Skydds Väktare i St:a Lucia Gille. 

 

§ 15 

Nästa Storgille 

Beslöts att avhålla nästa års Storgille lördagen den 25 november 2017 på plats som väktarna 

bestämmer. 

 

§ 16 

Övriga ev. frågor 

Ingen övrig fråga fanns att behandla. 

 

§ 17 

Avslut 

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

att 2016 års Storgille var avslutat. 
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SAMLING 
Efter Stor Gillet samlades systrar och bröder tillsammans med gästerna för ett mingel i 

omedelbar anslutning till Gillessalen. Mousserande vin serverades. I salen fanns ett 

”historiskt bord” där dokument och bilder från Gillets tidigare år visades sammanställda av 

LV Per Söderberg. 
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MIDDAG 
Efter Storgillet blev det sedvanlig trivsam samvaro med Julmiddag inklusive Luciatåg 

 - det största och kanske  bästa i Gillets historia - samt trevliga tal och lotteri. 

HV Fredrik Källmark höll ett tacktal till avgående SV Sten Lutteman. 

”Hatten” innehöll slutligen Kr 10.386:- 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

  

 

 

 

Per Söderberg   Fredrik Källmark 

Låd Väktare    Högste Väktare 
 

 

 

 

 


