
PROTOKOLL 
 

Sancta Lucia Gilles Storgille avhölls i Odd Fellowhuset, Stockholm 

den 9 december 2017 i närvaro av 60 systrar och bröder. 

 

  
§ 1 

Broder HV Fredrik Källmark hälsade närvarande systrar och bröder välkomna. 

 

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

kunde taga sin början. 

 

§ 2 

Gradgivning 

 

Gesällerna  

Annika Botes, Madelene Cassel, Lena Sandh och Annika Vrennhage 

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 erhöllo de 

gradens lösen.  

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

 

Lärlingarna 

Harald Angström, Jeanette Brandt, Jan Johansson, Eva Larsson, Olle Lindström 

Lena Malmberg, Håkan Peterson, Leif Petersson, Thorbjörn Rönnlund 

och Mia Smedjevik 

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. 

 

Åtta 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: Erik Almströmer, Ulrik Bengtsson, Roland Forshufud,   

Oskar Johansson, Marie Larsson, Ylva Lindström, Maria Liss och Maria Nilsson 

 

§ 3 

Parentation 

Gunnar Rehnvall som invaldes i Gillet 1995 

Roland Rothman som invaldes i Gillet 2011 

hade under året för alltid lämnat vår krets.  

Broder HV erinrade om deras insatser inom yrket 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.   

 

§ 6 

Kassarapport 

Broder Thomas Andersson Wikman föredrog Gillets kassarapport för verksamhetsåret  

2016-2017. 

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  

Gillets Stipendium 

Broder HV Informerade om att Gillets stipendium för 2017 tilldelas  

Ulrica Sterner och Ulrika MacLean 5.000:- vardera för deltagande i kontaktlinssymposium i 

Las Vegas, USA i januari 2018.  

Stipendiaterna kunde tyvärr inte närvara 

 

§ 10  

Revision av Gillets Regler  

Väktarna föreslog att Väktarrådet utökas med en ytterligare en ordinarie ledamot. Avsikten är 

att avlasta Lådväktaren vissa administrativa uppgifter. 

Förslag till tillägg av § 5: 

Gillets tredje Biträdande Väktare, III BV, biträder LV med vissa administrativa 

uppgifter. 

Storgillet beslöt enhälligt att bifalla förslaget och förklarade denna paragraf för 

omedelbart justerad 

 

 



§ 11 

Val av väktare 

Väktarna föreslår Storgillet att till III:e Biträdande Väktare välja: 

Anita Hermelin 

Dessutom föreslogs att omvälja samtliga övriga Väktare. 

Storgillet beslutade enhälligt att bifalla förslagen. 

 

§ 12 

Val av granskare 

Till granskare omvaldes enhälligt Barbro Lundqvist och Christer Wikström 

 

§ 13 

Fastställande av årsavgift 

Gillet fastställde oförändrad årsavgift för 2018 dvs 500:- 

Avisering av avgiften skall ske under december 2017. 

 

§ 14 

Rapporter 

14.1  Broder LV Per Söderberg rapporterade om ett lunchsammanträde den 8 maj 2017. 

Broder Jan Johansson höll ett uppskattat anförande: Från Glasögon till Hjärngympa.                                  

Ca. 30 gillesmedlemmar närvarande. 

 

Väktarna återkommer med inbjudan till nytt lunchsammanträde våren 2018. 

 

14.2 Broder Per Söderberg informerade om Gillets hemsida där ansvarig broder Sten 

Lutteman meddelat att han på sikt vill bli ersatt. Frågan ställdes om någon gillesmedlem är 

intresserad av att efterträda honom.  

Påmindes om vikten av att anmäla adressändringar mm. 

  

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

Gillets Stipendiefond. 

 

14.4 Syster Inga Lill Thunholm informerade om Museet. 

 

14.5 Broder Michael Simson informerade om Simsonfonden.  

 

§ 15 

Hälsningar 

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

närvara.   

Gillets HM Henry Håkansson kunde för första gången på 56 år inte närvara vid året 

Storgille, detta på grund av ändrat datum. Väktarna har inbjudit honom till en separat lunch 

i början av nästkommande år. Broder Henry har framfört en hälsning till Gillet. 



Bland andra som hälsade Gillets systrar och bröder var vår HM Ingvar Dominique som av 

åldersskäl inte kan närvara samt från John Godoy. 

Jan Glückman har begärt sitt utträde samtidigt som han tackade för alla år han varit med 

inom Gillet. 

 

§ 14 

Installation av väktare 

Syster Anita Hermelin installerades och dubbades av HV till III Biträdande Väktare  

i St:a Lucia Gille. 

 

§ 15 

Nästa Storgille 

Beslöts att avhålla nästa års Storgille lördagen den 24 november 2018 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 2017 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. 

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

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

Dessutom trevliga tal och lotteri. 

HV Fredrik Källmark höll ett tal uppskattande och överlämnade blommor till LV Per 

Söderberg med anledning av hans 40 år som Gillesmedlem och 10 år som LV. 

”Hatten” innehöll slutligen Kr 11.050:- 

 


